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அணிந்துதர:

இரவாய தசெல்லேப்பவா  

கவிஞர, எழத்தைவாளர

(ChellappaTamilDiary.blogspot.com)

திர தபவான குலலேந்திரன அவெர்களின் வவாழ, 

வவாழவிட  என்னும இந்த மின்னூலுக்கு 

அணிந்துடர வெழங்குவெதில் மகிழ்ச்சி 

அடடைகிலறேன். இதுவெடரயில் தமிழ்நபொட்டு 

எழுத்தபொளர்களுக்குத்தபொன் நபொன் அணிந்துடர 

வெழங்கியிரக்கிலறேன். கடைல்கடைந்து கனடைபொ வெந்து 

இலேங்டகத் தமிழில் வபபொன். குலலேந்திரன் 

எழுதியிரக்கும நூலுக்கு, வசன்டனயில் இரந்து 

கடைல்கடைந்து நியூவஜெர்சி வெந்திரக்கும நபொன் 

அணிந்துடர எழுதுகிலறேன். தமிழும கடைலும 



எப்பட எமடம இடணைக்கிறேது பபொர்த்தீர்களபொ? 

ஆனபொல், அதற்கு முன்லப இடணையம எமடம 

இடணைத்து விட்டைது. 

தமிழில் இலேவெச மின்னூல்கடள உரவெபொக்கி 

வவெளியிட்டுவெரம வபரடமக்குரிய 

FreeTamilEbooks.com  என்றே தளத்தில் 

வவெளியபொகியிரந்த அவெரடடைய 21 மரபக 

கததைகள என்றே நூடலேத் தற்வசயலேபொக நபொன் 

வெபொசிக்க லநர்ந்தது. அதற்கு அணிந்துடர 

வெழங்கியிரந்தவெர், எனது மதிப்பிற்குரிய 

எழுத்தபொளர் அ. முத்துலிங்கம அவெர்கள. அந்த 

நூடலேப் படத்தலபபொது குலலேந்திரன் அவெர்களின் 

எழுத்துத் திறேடம எனக்குப் பிரமிப்பூட்டயது. 

இலேங்டகயில் மரப வெழியபொக உலேவிவெரம 

பண்டடையக் கடதகடளச் சுடவெ குன்றேபொமல் 



தனக்லக உரிய தனிப்பட்டை தமிழ் நடடையில் 

அவெர் எழுதியிரந்தபொர். 

உடைலன மின்னூல்களபொக வவெளியபொகியிரந்த 

அவெரது மற்றே நூல்கடளயும படத்து முடத்லதன். 

தன்டனவயபொத்த மூத்த குடமக்களுக்கபொகத் தமிழ்-

ஆங்கிலேம இரவமபொழிகளில் மபொதபொந்திர மின்-

இதடழயும அண்டமயில்  

வகபொண்டுவெந்திரக்கிறேபொர் என்பதும வதரிந்தது.  

வபபொங்கிவெரம சிந்தடன ஓட்டைத்டதக் கணினி 

வெழியபொக  இடடைவிடைபொமல் எழுத்தில் 

வெடப்பதற்குத் தன்டனத் துடப்லபபொடு 

டவெத்துக்வகபொண்டரக்கும  அவெரது இளடம 

லவெகம என்டன அசத்துகிறேது.   

  



இப்லபபொது உங்கள டகயில் தவெழும – 

மன்னிக்கவும- கண்ணில் தவெழும- (மின்னூல் 

அல்லேவெபொ?) - இந்த நூலில் உளள கடதகடள 

உரவெகக் கடதகள என்கிறேபொர் அவெர். என்றேபொலும, 

இயற்தகச சூழல் செவாரந்தை கடதகள என்னும 

லமமபட்டை வெடகக்குள இடவெ அடைங்கும 

என்பது உறுதி. 

இக்கடதகளில் மரங்கள வெரகின்றேன. 

வசடவகபொடகள வெரகின்றேன. மலேர்களும 

கனிகளும சுவெர்களும சுடமதபொங்கிகளும 

வெரகின்றேன. மடழயும லமகமும நதியும 

நபொய்களும வெரகின்றேன. உயிரற்றே 

இடவெவயல்லேபொம உயிலரபொடு லபசுகின்றேன. 

யபொலரபொடு ? தமக்குளலள யன்ற, இயற்டகடய 

அணுவெணுவெபொக அழித்துக்வகபொண்டரக்கும 

மனிதகுலேத்தின் பிரதிநிதிகலளபொடு. ஒர 



கவிஞலனபொடு. ஓர் ஓவியலனபொடு. ஒர 

லசபொமலபறலயபொடுமகூடை. மனிதபொ, எமடம 

வெபொழவிடு, நீயும வெபொழ் என்று வகஞ்சுகின்றேன. 

நூலுக்கும அதுலவெ தடலேப்பபொவெதில் 

வியப்பில்டலே.

வபண்களின் கூந்தலுக்கு மணைம உண்டு 

என்கிறேது தரமியின் கவிடத. அவெர்களின் 

கன்னத்தில் பரளும கூந்தல் இடழடய அழகு 

என்கின்றேன உரது ‘கஜெல்’கள. இரண்டடையும 

விடை இனிடமயபொனது, இலேங்டகத்தமிழ். அந்த 

இனிய தமிழில் ஒர முழுநூல் இலதபொ 

உங்களுக்கபொக. இன்னும இதுலபபொன்றே பலே 

நூல்கடள எழுதட்டும திர  வபபொன்.குலலேந்திரன் 

என்று வெபொழ்த்துகிலறேன்.



இரவாய தசெல்லேப்பவா 

(Email: chellappay@gmail.com)

நியூவஜெர்சி / (வசன்டன)

மபொர்ச் 1 ௦, 2 ௦ 17.



உருவவாககியவன லபனவாவில் 
இருந்து:

உரவெகத்டத வெரலேபொறு கபொலேமபொகக் கடதயிலும 

இலேக்கியத்திலும சிக்கலேபொன பிரச்சிடனகடள 

எளிதில் பரியும வெடகயில் சுவெபொரசியமபொக 

எடுத்துச் வசபொல்லித் தீர்வுகபொணைப்  பயன்படுத்தி 

உளளபொர்கள.

 எழுத்தபொளர்களும தத்துவெஞபொனிகளும, 

லபச்சபொளர்களும உரவெகக் கடதகடள ஒர 

இலேக்கிய சபொதனமபொகப் பபொவித்து  தபொர்மீகம, 

ஆன்மீகம, அரசியல் அர்த்தங்கடள 

உணைர்த்துவெதற்கு பபொவிக்கிறேபொர்கள. அதில் 

பிலளட்லடைபொ என்றே தத்துவெஞபொனி கபொலேத்தில் 

எழுதப்பட்டு  பிரபலேமபொன இர உரவெகக் 

கடதகள ‘குடக’யும ‘குடயரசு’மபொகும.  குடக 



என்றே கடதயில் தங்கள வெபொழ்நபொள முழுவெதும 

சங்கிலியபொல் பிடணைக்கப்பட்டு, குடகயில் 

வெபொழ்ந்த மக்கள குழுடவெ விவெரிக்கிறேது. அம 

மக்கள அவெர்களுக்குப் பின்னபொல் எரியும தீ 

முன்லன நடைப்பதன்  மூலேம, குடகயின் சுவெரில் 

தம நிழல்கடளப் பபொர்த்து, நிழல்கலளபொடு 

உடரயபொட, உலேகத்டத அறந்து வகபொளகிறேபொர்கள.

நபொம சிறுவெயதில் கபொகமும நரியும, முயலும 

ஆடமயும, முயலும சிங்கமும லபபொன்றே பலே 

கடதகடளப் பபொட்ட வசபொல்லேக் 

லகளவிப்பட்லடைபொம.  இது லபபொன்றே ஏலசபொப்பின் 

நீதிக்கடதகள பலே.  ஜெபொதகக் கடதகளிலே இரந்து 

உரவெபொன உரவெகக் கடதகள பலே. அக்கடதகளில்

ஜீவெரபொசிகளின் குணைங்கடள அடப்படடையபொக  

டவெத்து கடதகள உரவெபொக்கப்பட்டைன.  ஒர 

மனிதன் எப்பட உலேகில் அறேவநறலயபொடு வெபொழ 



லவெண்டும என்பற்கு எடுத்துக்கபொட்டைபொக  

அடமகிறேது. பத்திசபொலியபொன நரி,  கபொகத்டத 

எப்பட ஏமபொற்றுகிறேது என்பது கடதயின் ஒர 

லகபொணைம. கபொகம வெடடைடய கபொலுக்குக் கீழ்  

டவெத்தபட கபொகபொ என்று பபொட்டுப்பபொட நரிடய 

ஏமபொற்றுகிறேது என்பது கடதயின் மபொறுபட்டை 

லகபொணைம. இலத லபபொல் சிங்கமும சுண்வடைலியும 

என்றே கடத பிரதி உபகபொரத்டத 

எடுத்துக்கபொட்டுகிறேது. ஆடமக்கும முயலுக்கும 

இடடையிலேபொன ஓட்டைப்பந்தயக் கடத  ஆணைவெம 

கூடைபொது என்படதச் வசபொல்லுகிறேது. வபரிய 

ஜெபொடயின் அடயில் உளள தண்ணிடரக் 

குடப்பதற்கு வெழி வதரியபொது சிறுகற்கடள 

ஜெபொடக்குள லபபொடைடுத் தண்ணீடர லமலலே 

வெரச்வசயது  வகபொக்கு தன் தபொகத்டத தீர்த்ததபொக 

ஓர கடத உண்டு. இப்படப் பலே உரவெகக் 

கடதகடள நபொம லகளவிப்பட்டரக்கிலறேபொம.



உரவெகம கடதயில் மட்டுமல்லே, சித்திரத்திலும 

சிற்பத்திலும அடமந்திரக்கிறேது. பிகபொலசபொவின 

சித்திரங்கடள பலே தடைடவெ பலே லகபொணைங்களில் 

பபொர்த்தபொல் எடதச் வசபொல்லே வெரகிறேபொர் என்பது 

பரியும. பிரபலே கபொலேம வசன்றே எழுத்தபொளர் சுந்தர 

இரபொமசபொமியின் ஒர பளியமரத்தின் கடத பலே 

விரதுகள வபற்றே உரவெக நபொவெல். ஒர தடைடவெ 

வெபொசித்தபொல் பரியபொது. பலே தடைடவெ வெபொசித்தபொல் 

அவெர் என்ன வசபொல்லே வெரகிறேபொர் என்பது பரியும..

இந்தை ‘வவாழ வவாழ விட’ எனற உருவகக

கததைத்ததைவாகுப்பில் உளள கததைகள பகிரந்து

வவாசித்து எனனவாலும முடியும எனற லநவாகலகவாட

வவாழத்  தூண்டம. இககததைகள கவாதைலலேவா.

குடமபப் பிரசசெதனகலளவா  மரமலமவா அல்லேது

அறிவியலலேவா செவாரந்தை கததைகள அல்லே. சிந்திகக



தவககும கததைகள. வவாசியுங்கள, பலே தைடதவ

வவாசியுங்கள. கததையில் உளள கருத்ததைப் பரிந்து

தகவாளவீரகள.

வவாழ வவாழவிட 



கததை 1: 

வவாழ, வவாழ விட

ஓர் உயர்ந்த வசழித்த படனமரம. கமபீரமபொகத் 

தன் உயரத்டதயும > வசழிப்டபயும . தபொன் 

வெளர்ந்த சுற்றேபொடைலில் தனக்கு நிகர் தபொன் என்றே 

வபரடம அதற்கு லவெறு. அடதச் சுற்றயுளள சிறு

படன மரங்கள அதன் வெயதுக்கும வெளர்ச்சிக்கும 

மதிப்ப அளித்தன. 



ஒர நபொள மரம வகபொத்திப்பறேடவெ வயபொன்று 

அமமரத்டதத் தன் கூரிய அலேகினபொல் “வடைபொக் 

வடைபொக்” என்று துடளத்துக் வகபொண்டரந்தது. 

“ஏ பறேடவெலய, என்டன ஏன் இப்பட உன் கூரிய 

அலேகினபொல் வகபொத்திப் பண்படுத்துகிறேபொய். நபொன் 

உனக்கு என்ன குற்றேம வசய்லதன்?” என மரம  

பறேடவெடயப் பபொர்த்துக் லகட்டைது.

“உனக்குள இரக்கும பழுக்கடளக் வகபொத்தி 

எடுத்து உன்டனச் சுத்தம வசய்கிலறேன். 

பழுக்கடள உன் உடைலுக்குள இரக்கவிட்டைபொல் 

உன் உயிரக்கு  அடவெ பங்கம விடளவித்து 

விடும” என்றேது மரம வகபொத்திப்பறேடவெ.

“நல்லேது. அதற்கபொக என்டனத் தினமும வகபொத்தித்

துன்பறுத்த லவெண்டுமபொ?” என்றேது படன மரம. 

“அப்படக் வகபொத்தி மற்றேவெர்கடளத் துன்பறுத்தி>



அவெர்கள படும லவெதடனடயப் பபொர்த்து 

எனக்குள மகிழ்ச்சி அடடைவெது என் சுபபொவெம. 

அலதபொ பபொர், உன் உத்தரவு இல்லேபொமல் உன் லமல் 

ஏற ஒரவென் கள சீவுகிறேபொலன அவென் ஏன் 

அப்படச் வசய்கிறேபொன் என்று நீ லகட்டைபொயபொ?” 

உடைலன மரத்தின் கவெனம கள சீவும மனிதன் 

பக்கம திரமபியது.

“ஓ மனிதபொ, என் உத்தரவு இல்லேபொமல் நீ எப்பட 

என் லமல் ஏற என்டன வடைபொக் வடைபொக் என்று உன்

மர உளியபொல் துன்பறுத்தி, கள சீவெ முடயும?” 

என்றேது. 

“அடை மரலம, நபொன் ஏன் உன்னிடைம அனுமதி 

வெபொங்க லவெண்டும? உன்டன வெளர்த்து விட்டை 

என் எஜெமபொனின் தபொகம தீர்க்க அவெர் உத்தரவு 

வபற்றுத் தபொன் உன் லமல் ஏற கள சீவுகிலறேன். 

இந்தக் களமுட்டடய இதில் நபொன் விட்டுச் 



வசல்வெதபொல் எறுமபகளினதும பூச்சிகளினதும 

தபொகத்டதத் தீர்க்கிலறேன். அது  வதரியுமபொ  

உனக்கு? நீ இவ்வெளவு கடதக்கிறேபொலய அங்லக 

பபொர், உன் இரத்தத்டத உறஞ்சும குறுவிச்டச 

மரத்டத. அடதப்லபபொய்க் லகலளன், ஏன் என் 

சத்டத உறஞ்சுகிறேபொவயன்று” என்றேபொன் கள சீவும 

மனிதன்.

மரத்தின் கவெனம குறுவிச்டச மரம பக்கம 

திரமபியது.

“ஏய் குறுவிச்டச மரலம, நீ எப்பட என் 

இரத்தத்டத உறஞ்சிக் குடத்து என்டனப் 

பலேவீனப்படுத்த முடயும?” என்றேது படனமரம.

குறுவிச்டச சிரித்தது. “இங்லக பபொர் மரலம, 

மற்றேவெர்கடள அண்ட வெபொழ்வெது தபொன் என் 



குணைம. மனிதர்களிடடைலய எத்தடன லபர் 

அப்பட மற்றேவெர்கடள அண்ட வெபொழ்கிறேபொர்கள 

வதரியுமபொ உனக்கு? நீ அப்பட இரக்கக் கூடைபொது. 

அவெர்களில் சிலேர் தமக்வகன வெபொழபொமல் 

மற்றேவெர்களுக்கு இரத்த தபொனம வசய்து 

உதவுகிறேபொர்கள. நீயும வெபொழு, மற்றேவெர்களும வெபொழ

உதவு. அது சரி என்னில் குற்றேம கண்டு 

பிடக்கிறேபொலய, அங்லக பபொர் ஒரவென் உன் 

வசழித்த ஓடலேகடளயும உனது 

குழந்டதகடளயும என்னிடைம இரந்து வவெட்டப் 

பிரிக்கப் பபொர்க்கிறேபொன்”  என்றேது குறுவிச்டச 

மரம.

மரத்தின் கவெனம உடைலன தன்லமல் ஏறயிரந்து 

தன் ஓடலேகடளயும நுங்குகடளயும 

வவெட்டுபவென் மீது வசன்றேது.



“ஏய் மனிதபொ, என் உத்தரவின்ற நீ எப்பட என் 

ஓடலேகடளயும நுங்குகடளயும வவெட்டை 

முடயும? நீ வசய்வெது உனக்லக நியபொயமபொகப் 

படுகிறேதபொ?”  என்றேது மரம.

“வகபொஞ்சம வபபொறு. நபொன் ஏன் உன்னிடைம 

உத்தரவு வபறேலவெண்டும? உன்டன வெளர்த்து 

ஆளபொக்கின என் எஜெமபொனின் லபரப் பிளடளகள 

கனடைபொவில் இரந்து வெந்திரக்கிறேபொர்கள. 

அவெர்களுக்கு நுங்டகப்பற்றத் வதரியபொது. 

சபொப்பிட்டைதும கிடடையபொது. என் எஜெமபொன் 

வசபொல்லி அவெர்களுக்கு நபொன் வவெட்டக் 

வகபொடுக்கிலறேன். லவெலிக்கு உன் ஓடலே லவெணும. 

அது தபொன் அடதயும வவெட்டுகிலறேன். அது சரி, 

கீலழ பபொர். ஒர கிழவி உன்னுடடைய படழய 

ஓடலேகள, பன்னபொடடைகள, பனமபழங்கள 

எல்லேபொவெற்டறேயும வபபொறுக்கி எடுக்கிறேபொலள,  



அதற்கு என்ன வசபொல்லுகிறேபொய்?” என்றேபொன் 

வவெட்டும மனிதன்.

மரம கீலழ குனிந்து பபொர்த்தது. கிழவி ஒரத்தி 

அடமதியபொக மனிதன் வசபொன்ன வபபொரட்கடளச் 

லசகரிப்படதக் கண்டைது. மரத்துக்கு லகபொபம 

வெந்தது.

“ஏய் கிழவி, உன்டன யபொர் கீலழ விழுந்த என் 

வபபொரட்கடள என் உத்தரவு இல்லேபொமல் 

வபபொறுக்கச் வசபொன்னது?” என்று லகட்டைது.

“மரலம என் லமல் இரக்கம கபொட்டு. நபொன் 

சபொப்பிட்டு இரண்டு நபொளபொகிறேது. இந்தப் 

பனமபழத்டதக் வகபொண்டு லபபொய், சுட்டு 

சபொப்பிட்டு என் பசிடய ஆற்றுலவென். சுடுவெதற்கு 

உன் கபொய்ந்த ஓடலேகடளயும 



பன்னபொடடைகடளயும பபொவிப்லபன். உனக்குப் 

லபபொகிறே இடைத்தில்  பண்ணியம கிடடைக்கும”  

என்றேபொள கிழவி.

அந்த லநரம ஒரவென் மரத்டதக் லகபொடைரியபொல் 

வவெட்டைத் வதபொடைங்கினபொன்.

மரத்துக்கு என்ன வசய்வெது என்று வதரியபொத 

நிடலே. 

“ஏய் மனிதபொ. நீ ஏன் என்டன வவெட்டுகிறேபொய். 

நபொன் உனக்கு என்ன தீங்கு வசய்லதன்?”  என்றேது.

“உன் வீட்டு எஜெமபொன் தபொன் உன்டன 

வவெட்டுமபட வசபொன்னபொர். அது தபொன் 

வவெட்டுகிலறேன்” என்றேபொன் மனிதன்.



“எதற்கபொக?”

“எஜெமபொனின் பது வீட்டுக் கூடரக்கு நீ நல்லே 

முற்றன மரமபொம, அது தபொன் வவெட்டுகிலறேன்.”

“நீ என்டன வவெட்டனபொல் என்னிடைம உதவி 

வபற்றே பலேரக்கு உதவி கிடடைக்கபொமல் லபபொய் 

விடுலம” என்றேது மரம.

“நீ தபொன் எல்லேபொம என்று லயபொசிக்கபொலத. உனக்குப்

பக்கத்தில் இரக்கும மரங்கடளப் பபொர்.  

அடவெயும உன்டனப் லபபொல் உதவெ 

மபொட்டைபொர்களபொ என்ன?” என்றேபொன் மனிதன்.

மரம நிடலே தடுமபொறப் வபரிய சத்தத்துடைன் கீலழ 

விழுந்தது.



மற்டறேய மரங்கள அடத பபொர்த்துக் டகதட்டச் 

சிரித்தன. அதில் ஒர மரம “ பிறேப்பம இறேப்பம 

உலேக நியதி. அந்தக் கபொலேத்துக்குள நீங்களும 

வெபொழுங்கள, மற்றேவெர்களும வெபொழ உதவுங்கள” 

என்றேது.



 கரத 2: 

லசெவாமலபறியின செவாதைதன

அவென் ஒர லசபொமலபற எனப் பலேரிடைம வபயர் 

வெபொங்கியவென்.  லநரம தவெறேபொது சபொப்பிட்டுவிட்டு 

தூக்கத்தில் கனவு கபொண்பது தபொன் அவென் 

வபபொழுது லபபொக்கு. தகப்பன், சலகபொதரர்களுடடைய 

உடழப்பில் வெபொழ்பவென் எனப் பலேரின் 

விமர்சனத்துக்கு உளளபொனவென். வெபொழ்க்டகயில் 

தன்னபொல் ஒன்றுலம சபொதிக்க முடயபொவதன 



நிடனத்து, தற்வகபொடலே வசய்வெது தபொன் சரி என்றே 

முடவுக்கு வெந்தபொன். தனிடமடய நபொடக் டகயில் 

கயிற்றுடைன் ஒர கபொட்டுப் பக்கத்டதத் லதட 

நடைந்தபொன். நடைந்த கடளப்பில்  ஒர 

மரத்துக்கடயில் கயிற்டறே டவெத்துவிட்டுச் சற்று 

லநரம தூங்கினபொன். திடீவரனக் டகயில் யபொலரபொ 

கடப்பது லபபொல் இரந்தது அவெனுக்கு. 

திடுக்கிட்டு விழித்தபொன். பலே கட்வடைறுமபகள 

வெரிடசயபொக அவெடனப் பபொர்த்துச் சிரித்தபட 

நின்றேன.

“என்டனக் கடத்துவிட்டு ஏன் என்டனப் 

பபொர்த்துச் சிரிக்கிறீர்கள?”  என்றேபொன் லசபொமலபற.

“சிரிக்கபொமல் என்ன, உன்டனப் பபொர்த்து அழச் 

வசபொல்லுகிறேபொயபொ? எங்கடளப் பபொர், நபொங்கள 

எப்படச் சுறுசுறுப்பபொய் லவெடலே 



வசய்துவகபொண்டரக்கிலறேபொம” என்றேது  ஒர 

எறுமப.

“எனக்கு என்ன அப்பட லவெடலே இரக்குது 

வசய்வெதற்கு. லவெடலே லகட்டுப் பலே 

இடைஙகளுக்குப் லபபொனபொல் லவெடலே இல்டலே 

என்கிறேபொர்கள.” 

“மனிதபொ, எங்கடளக் குளவி, லதன லபபொன்று 

சமூகப் பூச்சிகள என்பபொர்கள” என்றேது எறுமப.

“அப்படவயன்றேபொல்?”

“சமூகத்தில் ஒர தடலேவெனுக்குக் கீழ்  எப்படப் 

பலேர் பலேவிதமபொன  வதபொழில்கள 

வசய்கிறேபொர்கலளபொ அலத மபொதிரி தபொன் நபொங்களும 

வசயலேபொற்றுகிலறேபொம. அதுவுமல்லேபொமல் 

சமூகத்துக்குப் பலே உதவிகடளச் வசய்கிலறேபொம. 



எங்கள இனத்தின்  உற்பத்திக்கு முக்கிய கர்த்தபொ 

யபொர் வதரியுமபொ?”

“யபொர்?”

“அலதபொ இரக்கிறேபொலள குவீன் என்றே அந்த அரசி 

தபொன். அவெளின் முழு லநர லவெடலே 

ஆயிரக்கணைக்கில் முட்டடைகடளயிட்டு 

எமமினத்டதப் வபரக்குவெது. அவெள 15 

வெரடைங்களுக்கு லமல் வெபொழக் கூடயவெள. 

அவெளிடைம லவெடலே வசய்பவெர்கள தபொன் அவெளின் 

லவெடலேக் கூட்டைம. ஒவ்வவெபொரவெரக்கும 

வெயதுக்லகற்பப் பலே லவெடலேகளுண்டு.  அலதபொ 

பபொர்த்தபொயபொ இடலேகடள வவெட்டத் தூக்கிக் 

வகபொண்டு வசல்பவெர்கடள. அதில் கூடை 

பலேமவெபொய்ந்த வீரர்கள தபொன் தடத்த இடலேகடள 

வவெட்டுவெபொர்கள. அதுவுமன்ற எமடம எதிர்க்க 



வெரம லவெறு எறுமபக் கூட்டைத்துடைன் லபபொர் 

பரிந்து தமமுயிடரப் பலி வகபொடுத்து எமடமக் 

கபொப்பபொற்றுவெபொர்கள.”

“இடலேகடள வவெட்டை வவெகு தூரம வசல்லே 

லவெண்டவெரலமபொ?”

“பபொர்த்தபொயபொ பபொர்த்தபொயபொ உன் லசபொமலபறத்தனம 

உன்டன விட்டுப் லபபொகவில்டலேலய! 

இடலேகடள வவெட்டை நூறு மீட்டைரக்கு 

அதிகமபொகப் பிரயபொணைம வசய்ய லவெண்டவெரம. 

சிலே சமயங்களில் 35 மீட்டைர் உயரம ஏற 

இடலேகடள வவெட்டயபின் தங்களுடடைய 

நிடறேக்கும பபொர்க்க இர மடைங்கு கூடய 

நிடறேயுளள இடலேகடள அடவெ வகபொண்டு 

வசல்லும. ஒர இரவுக்குள ஓரிர தடைடவெ இப்பட

வவெட்டய இடலேகடளச் சுமந்து வசல்வெபொர்கள.” 



“இடலேகடள என்ன வசய்வெபொர்கள?”

“தம வபபொந்துக்குள அவ்விடலேகடளச் சிறு 

துண்டுகளபொக வவெட்ட, பூஞ்டச (Fungus) வெளர்த்து,

உணைவெபொகச் சபொப்பிடுவெபொர்கள. அதுவும ஒர வெடக 

விவெசபொயமுடறே.”

“அலடையப்பபொ இந்தச் சிறய உடைமபினபொல் 

இப்படப் வபரிய லவெடலே வசய்ய முடகிறேலத.”

“இன்னும இவெர்களிடைம இரந்து நீ படக்க 

லவெண்டய பபொடைங்கள அலனகம இரக்கு. 

மனிதர்களிடடைலய வதபொடைர்ப வகபொளளும 

திறேடமடய விடை எங்களிடைம அத்திறேடம 

கூடுதலேபொகவுண்டு. ஏதபொவெது இனிப்பபொனவதபொர   

வபபொரடள ஒர எறுமப கண்டுவிட்டைபொல், சிலே 



நிமிடைங்களுக்குள வெரிடசயில் பலே எறுமபகள 

அடதப் பகிர்ந்து எடுத்துவகபொண்டு  வசல்லும. 

ஆனபொல் மனிதன் அப்படயல்லே. தனக்கு 

மபொத்திரம தபொன், தபொன் கண்டு பிடத்தது 

வசபொந்தவமன நிடனப்பவென். மற்றேவெர்களுக்குச் 

வசபொல்லேபொமல் தனக்குள இரகசியமபொக  

டவெத்திரப்பபொன். அப்பட வெரிடசயபொகச் 

வசல்லும எறுமபக் கூட்டைத்துக்குத் தடடை ஏதும 

டவெத்தபொல் திடீவரன அந்தப் பபொடதடய மபொற்ற 

லவெறு சுரக்கமபொன வெழியில் வசன்று, அடடைய 

லவெண்டய இலேக்டக அடடையக் கூடயடவெகள. 

எங்களின் வசயல்முடறேகடள அவெதபொனித்துக் 

கணினியில் தகவெல்கடள எடுத்துச்வசல்லும 

வெழியிடனப் பற்றய ஆரபொய்ச்சிகடள மனிதன் 

நடைத்தியுளளபொன்.“ 



“எப்படத் தகவெல்கடளப் பரிமபொறக் 

வகபொளகிறீர்கள? உங்களபொல்  தபொன் லபச 

முடயபொலத?”

“அன்வடைனபொ (Antena) எனப்படும உணைரிகள 

மூலேம தட்ட ஓடச எழுப்பியும மணைத்தின் 

மூலேமும, தகவெல்கடளப் பரிமபொறக் 

வகபொளலவெபொம.”

“அது சரி, எங்கடளப்லபபொல் உங்களிடடைலயயும 

பலே சபொதிகளுண்டைபொ?”

“ஏன் இல்டலே.  பூமிக்குள கபொற்று உட்பக 

உதவுகிலறேபொம. சிலே தீங்கு விடளவிக்கும 

பூச்சிகடள அழித்து மனித இனத்துக்கு 

உதவுகிலறேபொம. லதடவெயற்றே தபொவெரங்கடள 



இல்லேபொமலேபொக்கிலறேபொம. விடதடளப் பரப்பிப் 

பயிர்கள வெளர உதவுகிலறேபொம.” 

 “வகபொஞ்சம வபபொறு …மனித உயிடரக் கபொப்பபொற்ற

இரக்கிறேபொயபொ? “

“ஏன் இல்டலே? கடத ஒன்று வசபொல்கிலறேன், 

லகட்கிறேபொயபொ?”

“கடதயபொ? வசபொல்லு வசபொல்லு.”

“ஒர நபொள ஒர விறேகுவவெட்ட கபொட்டுக்குள 

வசன்று மரம வவெட்டக் கடளத்து வீடு 

திரமபமலபபொது, பபொமப ஒன்று கடத்ததினபொல் 

உடைமவபல்லேபொம விஷம ஏற மயங்கி 

விழுந்துவிட்டைபொன்.” 



“பிறேகு பிறேகு.... அவென் இறேந்துவிட்டைபொனபொ?”

“இல்டலே. சிலே மணிலநரத்துக்குப் பிறேகு 

கண்விழித்துப்  பபொர்த்தபொன். அவெனபொல் நமப 

முடயவில்டலே. உடைமவபல்லேபொம எறுமபகள 

கடத்ததினபொல் அவென் உடைமபில் இரந்த விஷம 

நீங்கி அவென் பிடழத்தபொன்.”

“அது எப்பட?”

“அவென் விழுந்தது, ஒர எறுமபப் பற்றுக்கு 

லமல்.  தம உயிடரப் பலி வகபொடுத்து அவெடனக் 

கபொப்பபொற்றயிரக்கின்றேன அந்த எறுமபகள.”

“அலடையப்பபொ வபரம தியபொகிகள எனச் 

வசபொல்லு.”



“அது மட்டுமபொ, இன்வனபொர நபொள ஒர பறேபொடவெ 

வவெடடவெத்துக் வகபொல்லே  ஒர லவெடைன் 

குறடவெத்தலபபொது, அவென் கபொடலேக் கடத்து 

அவெனுடடைய குறடயத் தவெறேச்வசய்து சிலே 

எறுமபகள பறேபொவின் உயிடரக்  

கபொப்பபொற்றவிட்டைன.”

“பறேபொ நன்ற வசபொல்லேவில்டலேயபொ?”

“ஏன் இல்டலே?  ஒர  நபொள அலத எறுமபகள 

மடழத்  தண்ணிரபொல் அடத்துச் வசல்லே 

இரந்தலபபொது ஒர வபரிய இடலேடயப் பறேபொக்கள

தமமுடடைய அலேகினபொல் வகபொத்திக் கீலழ வீழ்த்தி, 

எறுமபகள அதில் ஏறத் தப்பிச் வசல்லே 

உதவியுளளன.”



“இப்ப எனக்கு எப்பட உதவெப் லபபொகிறீர்கள? “

“நீ மற்றேவெர்கடள நமபிச் லசபொமலபறயபொய் 

வெபொழபொமலிரக்க வெழி வசபொல்லேப் லபபொகிலறேபொம.”

“வெழியபொ? வசபொல்லுங்கள. முடந்தபொல் வசய்து 

பபொர்க்கிலறேன்.”

“அலதபொ வதரிகிறேலத அது என்ன?”

“குப்டபலமடு. இது வதரியபொதபொ எனக்கு”

“வெடவெபொகப் பபொர். “

“ஓ, லபப்பர்களும, லபபொத்தில்களும,   

கபொர்டைலபபொர்ட் வபட்டகளும.”



“இடவெதபொன் குப்டபக்குள வபபொக்கிஷங்கள. 

குப்டபக்குள லகபொலமதகம என்று 

லகளவிப்பட்டரப்பபொலய.”

“லகளவிப்பட்லடைன்.  குப்டபக்குள 

வபபொக்கிஷமபொ? என்ன கடதக்கிறீர்கள?”

“ஆமபொம குப்டபயில் உளள மட்டடைகள, 

லபப்பர்கடளப் வபபொறுக்கி, மடத்வதடுத்து, 

கப்பல்துடறேக்கு எடுத்துச் வசன்றேபொல் அவெற்டறேப் 

பதப்படுத்தி, லபப்பர் வசய்ய வவெளிநபொடுகளுக்கு 

ஏற்றுமதி வசய்கிறேபொர்கள. அவெர்களிடைம வகபொண்டு

லபபொய்க் வகபொடு. உனக்கு நபொலு கபொசு கிடடைக்கும.”



“சரி நீங்கள வசபொல்லுகிறீர்கலள என வசய்து 

பபொர்க்கிலறேன். எனக்குக் கபொசு கிடடைத்தபொல் அதில் 

கமிஷன் லகட்க மபொட்டயலள?”

“உன் மனித பத்தி உன்டன விட்டுப் லபபொகபொது. நீ 

வசபொந்தக் கபொலில் நின்றேபொல் எமக்கு சந்லதபொஷம. 

எங்களுக்கு லவெடலே கணைக்க இரக்கு நபொங்கள 

வெபொலறேபொம” என்று  எறுமபகள பறேப்பட்டுச் 

வசன்றேன.

.

..

...

..

.

பலே மபொதங்களுக்குப் பின் இலத எறுமபகள 

அந்தச் லசபொமலபறடய, குப்டப லமட்டல் 

சந்தித்தன.



“ஏய் லசபொமலபற எப்பட இரக்கிறேபொய்?” என்று 

அடழத்தன.

“என்டனச் லசபொமலபற என்று கூப்பிடை 

லவெண்டைபொம. நபொன் இப்ப ஒர வதபொழிலேபொளி. 

வசபொந்தமபொக உடழப்பது மட்டுமன்ற, 

இயற்டகடய சுத்தப்படுத்தி   வெபொழ்கிலறேன்” 

என்றேபொன்.

“நீ ஒர சபொதடனயபொளன் என்று வசபொல்” என்றேன 

எறுமபகள, சிரித்தபட.

“ஆமவாம உங்கள அறிவுதரககு நனறி” எனறவான 

லசெவாமலபறியவாக இருந்து செவாதைதனயவாளனவாக 

மவாறியவன.



கததை 3  

தைனனமபிகதக

கன்னத்தில் டகவெத்தவெபொறு எடதலயபொ 

பறவகபொடுத்தவென் லபபொல் ஒர இடளஞன் 

பக்கத்தில் கயிற்லறேபொடு அடுத்து என்ன வசய்வெது 

என்று லயபொசித்தவெபொறு அந்த மரத்தின் கீழ 

அமர்ந்திரந்தபொன். அழுது வீங்கிய அவென் 

முகத்தில் லசபொகம பிரதிபலித்தது. அவெடனப் 
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பபொர்த்துப் பலே விழுதுகளுடைன் சடடைத்து வெளர்ந்த 

ஆலேமரம பரிதபொபப்பட்டைது.

“ஏய் மனிதபொ, உனக்கு என்ன அப்பட 

நடைந்துவிட்டைது? லசபொகமபொய்ச் சிந்தித்தபட 

இரக்கிறேபொலய” என்றேது மரம 

மனிதடனப்பபொர்த்து.

“எனக்கு ஒன்றுமில்டலே. என்ன வெபொழ்க்டக இது 

என்று லயபொசிக்கிலறேன்” என்றேபொன் இடளஞன்.

“நீ வபபொய் வசபொல்கிறேபொய். உனக்குப் பக்கத்தில் 

கயிறு ஒன்று இரக்கிறேலத. எதற்கபொக?”

“அதற்வகன்ன உனக்கு?”



“என் வபயரக்குக் களங்கம விடளவிக்கப் 

பபொர்க்கிறேபொயபொ?”

“உன் வபயர் என்ன? அப்பட உன் வபயரக்குக் 

களங்கம விடளவிக்க நீ வபரிய ஆளபொ?”

“ஆமபொம. ஆலேமரமபொன என்டனச் சுரக்கமபொக 

ஆல் என்பபொர்கள. நபொன் பரிசுத்தமபொனவென். 

அடதக் வகடுத்து விடைபொலத.”

“பரிசுத்தமபொ? பதுடமயபொக இரக்கிறேலத. உன் 

உடைமப முழுவெதும தூசியும சிலேந்தி வெடலேகளும 

இரக்கின்றேலத. கபொகங்கள இரந்து எச்சம 

இட்டரக்கின்றேனலவெ. நீ எப்படப் 

பரிசுத்தமபொனவென் என்று வசபொல்லேமுடயும?“



“உனக்கு லவெதத்டதப் பற்றத் வதரியுமபொ? 

என்னில் சிவென், விஷ்ணு, பிரமமன் ஆகிய 

திரமூர்த்திகள குடயிரக்கிறேபொர்கள என்று லவெதம

கூறுகிறேது. அதனபொல் நபொன் பரிசுத்தமபொனவென்.”

“அவெர்கள உன்னில் எங்கிரக்கிறேபொர்கள. எங்லக 

எனக்குக் கபொட்டு?”

“சிவென் என் உச்சியிலும, விஷ்ணு என் 

நடுப்பபொகமபொன தண்டலும, பிரமமன் என் 

லவெரிலும இரக்கிறேபொர்கள என்கிறேது லவெதம. 

ஆகலவெ நபொன் மரங்களுக்வககௌல்லேபொம அரசன்.”

“நீ அதனபொல் எப்பட அரசனபொக முடயும?”



“என் கமபீரத்டதப் பபொர்த்தபொயபொ? நபொன் எத்தடன 

விழுதுகள விட்டு அடவெ எல்லேபொம எனக்குப் 

பபொதுகபொவெலேர்களபொக நிலேத்தில் லவெர் ஊன்ற 

இரப்படதக் கண்டைபொயபொ?. நபொன் வெயதில் 

முதிர்ந்தவென், என்டன நமப. உன் தந்டதடய 

எனக்குத் வதரியும.”

“வதரியுமபொ? அதிசயமபொக இரக்கிறேலத.”

“ஆம. பலே வெரடைங்களுக்கு முன் நீ சிறுவெனபொக 

இரக்குமலபபொது கடைன் வதபொல்டலே 

தபொங்கமுடயபொமல் என் மரக்வகபொப்பில் தூக்கு 

லபபொட்டுத் தற்வகபொடலே வசய்துமடந்தபொர் உன் 

தந்டத. அதன்பின் உன் அக்கபொ கபொதலில் 

லதபொல்விகண்டு என்னில் தூக்கு லபபொட்டுத் 

தற்வகபொடலே வசய்து வகபொண்டைபொள. அந்தத் 

தன்னமபிக்டகயில்லேபொத குடுமபத்டதச் லசர்ந்த 



நீயும அவெர்கடளப் லபபொல் என்னில் தூக்கு 

லபபொட்டுத் தற்வகபொடலே வசய்யப் பபொர்க்கிறேபொய். 

அப்படத் தபொலன?”

“அது என் வசபொந்த முடவு. இப்லபபொ 

அதுக்வகன்ன?”

“ஏற்கனலவெ லபய ஆல் என ஊர்ச்சனங்களிடைம 

உன் அப்பனதும, அக்கபொவினதும வசயல்களபொல் 

வகட்டைப் வபயர் வெபொங்கிவிட்லடைன். அவெர்களின் 

ஆவி இங்கு உலேபொவுவெதபொக மக்கள நமபினபொர்கள. 

அங்லக பபொர், ஒர சூலேபொயுதத்டதக் கபொவெலுக்கு 

எனக்குக் கீழ் குத்திவிட்டுப் லபபொயிரக்கிறேபொர்கள. 

ஒர கபொலேத்திலே என் விழுதுகடளப் பறத்துப் பல் 

லதய்க்க வெரபவெர்கள கூடை இப்லபபொது பயத்தபொல் 

வெரவெது கிடடையபொது.”



“நீ என்ன பல் டவெத்தியனபொ?”

“ஏன், ஆலும லவெலும பல்லுக்கு உறுதி - என்று நீ 

லகளவிப்படை வில்டலேயபொ? எனது விழுதுகளும 

லவெர்களும பலே ஆயுர்லவெத மரந்துகள 

தயபொரிக்கப் பயன்படுகிறேது.  அலதபொ பபொர் என் 

விழுதுகளில் வதபொங்கும சின்னத் 

வதபொட்டல்கடள. குழந்டத இல்லேபொதவெர்கள 

லநர்ந்துவகபொண்டு  கட்டவிட்டுச் 

வசன்றரக்கிறேபொர்கள. அது மட்டுமபொ, எனக்குப் 

பின் பக்கத்தில் உளள சுடமதபொங்கிக் 

கல்டலேப்பபொர்.”

“அந்தக் கல் எதற்கு?”



“வவெகுதூரம நடைந்துவெந்தவெர்கள சுடமதபொங்கியில்

தம வபபொரட்கடள டவெத்து என் நிழலில் 

இளப்பபொறச் வசல்வெதுண்டு. அது எனக்குப் 

வபரடமடயத் தரம. என் மரத்தில் உளள 

கபொக்டகக் கூடுகள எத்தடனவயன்று பபொர்த்தபொயபொ? 

அதில் கபொகங்கள முட்டடையிட்டுக் குஞ்சுகள 

வபபொரித்து, பறேந்து வசல்லுமலபபொது நபொன் 

எவ்வெளவு சந்லதபொஷம அடடைலவென் வதரியுமபொ?”

“அதில் என்ன சந்லதபொஷம. அவெர்கள லபபொகும 

லபபொது தம எச்சத்தபொல் உன்டன 

அசுத்தப்படுத்திவிட்டுச் வசல்கிறேபொர்கலள.”

“அது பரவெபொயில்டலே. கடும மடழயில் அடவெ 

இரந்த இடைம வதரியபொமல் கழுவிப்லபபொய்விடும.

ஆனபொல் உன் அப்பனபொலும அக்கபொவெபொலும 

எனக்கு ஏற்பட்டை கடறே இன்னும 



லபபொகவில்டலேலய. மக்கள பயத்தில் எனக்கரலக 

வெரவெதில்டலேலய!  நீ லவெறு என்னில் 

தற்வகபொடலே வசய்யப் பபொர்க்கிறேபொய்.”

 உனக்குத் வதரியுமபொ எனக்குளள பிரச்சிடன?”

“அப்பட என்ன தற்வகபொடலே வசய்ய உன்டனத் 

தூண்டய பிரச்சிடன? கபொதலில் லதபொல்வியபொ? 

அல்லேது என் அப்படனப்லபபொல் கடைன்கபொரர் 

வதபொல்டலேயபொ?”

“இல்டலே. இல்டலே. எனக்கு ஒரவெரம 

உத்திலயபொகம தரமபொட்டைபொர்களபொம. என் 

மடனவிடயயும ஒர வெயது குழந்டதடயயும 

என்னபொல் கபொப்பபொற்றே முடயபொமல் தவிக்கிலறேன். 

நபொன் வெபொழ்ந்து என்ன பயன்? அது தபொன் தூக்கு 



லபபொட்டுச் சபொகலேபொம என்று வெந்தபொல் உன் 

நச்சரிப்ப லவெறு.”

“தமபி, நீ ஒர லகபொடழ. உன்னில் நமபிக்டக 

யில்லேபொதவென். எல்லேபொம நன்லறே நடைக்கும என்று 

எப்லபபொதும நிடன. என்டனப்லபபொல் 

மற்றேவெர்களுக்கு உதவும மனப்பபொன்டம உனக்கு 

லவெண்டும. உத்திலயபொகம உன்டனத் லதடவெரம. 

இயற்டகயன்டனயின் குழந்டதகள நபொம. 

ஆகலவெ ஒரத்தரக்கு ஒரவெர் உதவெ 

லவெண்டைபொமபொ?”

“உதவியபொ? நபொன் லபபொக வெழிடயக் கபொலணைபொமபொம. 

நபொன் எப்படப் பிறேரக்கு உதவெ முடயும?”



“உன்னபொல் முடயும தமபி. சற்லறே சுற்றுமுற்றும 

பபொர். எத்தடன ஆயிரக்கணைக்கபொன விழுதுகள 

இரக்கிறேது பபொர்த்தபொயபொ? அது மட்டுமபொ? அந்தச் 

சுடமதபொங்கியில் எத்தடன லபர்கள இளப்பபொறச் 

வசல்வெடதயும பபொர்த்தபொயபொ?”

“வதரிகிறேது. இப்ப அதற்கு என்டன என்ன 

வசய்யச் வசபொல்கிறேபொய்?”

“இரண்டு டமல்தூரத்தில் உளள பக்கத்து ஊரில் 

ஆலேமரங்கள கிடடையபொது. அங்குளள ஆயுர்லவெத 

டவெத்தியரக்குப் பல்டவெத்தியத்துக்கு மரந்து 

தயபொரிக்க என் விழுதுகள லதடவெப்படும. நீ ஏன் 

அவெற்டறேச் சிறுதுண்டுகளபொக வவெட்ட எடுத்துச் 

வசன்று அவெரக்குக் வகபொடுத்துப் பணைம 

சமபபொதிக்க முடயபொது? அலதபொடு லசர்ந்து 

சுடமதபொங்கிக்கு அரலக இளநீர் விற்கும 



வியபொபபொரமும ஆரமபிக்கலேபொலம. வெந்து தங்கிப் 

லபபொகிறேவெர்கள தபொகத்துக்கு நிச்சயம வெபொங்கிக் 

குடப்பபொர்கள. இரண்டு டமல் தூரத்துக்கு நல்லே 

தண்ணீர்க்  கிணைறு கூடைக் கிடடையபொது.”

“நல்லே லயபொசடனதபொன். என்னபொல் முடயும என நீ 

நிடனக்கிறேபொயபொ?”

“உன்னபொல் முடயும தமபி. தற்வகபொடலே முடடவெ 

மபொற்றத் துணிந்து வசயல்படு. வவெற்ற நிச்சயம.”

இடளஞனின் மனம மபொறயது. சிந்தித்தபொன். தபொன்

வகபொண்டு வெந்த கயிற்டறேச் சுழற்றத் தூர 

எறந்தபொன். மரத்தடயில் உளள டவெரவெரக்கு ஒர 

குமபிடுலபபொட்டைபொன். திடைமனதுடைன் தன் 

பதுப்பயணைத்டத ஆரமபித்தபொன. மரத்தில் 



இரந்த குயில்கள கூவி அவெடன வெபொழ்த்தின. 

ஆலேமரத்தின இடலேகள கபொற்றல் அவென்லமல் 

வசபொறந்தன…வதன்றேல் கபொற்று அவெனுக்குப் 

பத்துணைர்ச்சிடயக் வகபொடுத்தது…. அவென் ஒர 

பதுமனிதனபொன்.



க  தத 4

ஒரு சுவரின கததை

பழடமயில் ஊறய அந்த ஊரின் பிரதபொன 

வீதியில் ‘லகட் முதலியபொர்’ முரலகசமபிளடள 

1928 ல் இரமப லகட் டவெத்து கட்டய 

ஐந்தடறேகடள உளளடைக்கிய நபொற்சதுர முதற்கல்  

வீடு அது. லகட்டன் இர பக்கத்திலும, மதிற் 
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சுவெர்களுக்கு லமல் கற்களில் வசதுக்கிய அழகிய 

இர அன்னங்களின் உரவெங்கள. அதற்கு 

உகந்தபொற்லபபொல் வீட்டன் மதிற் சுவெரில் 

பித்தடளத்தகட்டல் அனனவவாசெவா என்றே வபயர் 

பிரகபொசித்துக் வகபொண்டரந்தது. அன்னங்களின் 

ஞபொபகமபொக லகட் முதலியபொர் அந்தப் வபயடர 

வீட்டுக்கு டவெக்கவில்டலே. அவெர் மடனவி 

அன்னலேஷ்மியின் சீதனக் கபொணியில், சீதனப் 

பணைத்தில் கட்டய வீடைது. அதனபொல் அந்தப் 

வபயடர அவ்வீட்டுக்கு டவெத்திரக்கபொவிடல் 

அவெர் மபொமனபொர் வீட்டல் பூகமபம 

வவெடத்திரக்கும. வீட்டுக்கு இரமப லகட் 

டவெத்து முதலில் கட்டயதபொல் அவெரக்கு லகட் 

முதலியபொர் என்றே வபயர் வெரவில்டலே. எல்லேபொம 

வவெளடளக்கபொரனுக்கு முன் டக கட்ட வெபொய் 

வபபொத்தி நின்று அவென் இட்டை லவெடலேகடளச் 

வசய்ததிற்கும, பலே தடைடவெ லசர் லபபொட்டைதிற்கும,



ஊரில் மற்றேவெர்கடள விடை சபொதியில் 

கூடயதிற்கும, பலே நிலேங்களுக்கு 

வசபொந்தக்கபொரரபொக இரந்ததபொலும, மரியபொடதக்கபொக 

அவெரக்குக் கிடடைத்த பட்டைம அது.  

வீட்டுக்கு முன், அந்த மதிலின் சுவெர் பழடம 

வெபொய்ந்தது. அதன் அகலேம மட்டும சுமபொர் 

ஒன்றேடர அடயிரக்கும. உயரம ஆறேட. கண்டை 

கற்களபொல் அத்திவெபொரமிடைப்பட்டுக் 

கட்டைப்பட்டைது அந்த மதில். ஒர லகபொட்டடையின் 

அரண் லபபொல் ஒர கபொலேத்தில் லதபொற்றேமளித்தது. 

சபொதபொரணைமபொன தற்லபபொடதய சுவெர்களுடைன் 

ஒப்பிட்டுப் பபொர்க்கும லபபொது, அதற்கு, தபொன் 

உயர்ந்தவென், பலேமபொனவென், முதிர்ந்தவென், 

அகண்டை மனம உளளவென், அனுபவெசபொலி என்றே 

வபரடமகள லவெறு. அலதபொடு கூடை லகட் 

முதலியபொர் வீட்டற்குப் பபொதுகபொப்ப வகபொடுக்கும 



கமபீரம கூடை அதன் அடமப்பில் வதரிந்தது. சுவெர்

உரவெபொக்கப்பட்டைலபபொது  பளிச்வசன்று 

வவெளடள யடத்துப் பது மபொப்பிளடள லபபொல் 

அழகபொகக் கபொட்சியளித்தது. தடலேமயிர்கடளப் 

லபபொலே கூரபொன கண்ணைபொடத் துண்டுகள அதன் 

லமல் பகுதிடய அலேங்கரித்தன. “விளமபரம 

ஒட்டப்படவாது” என்று வகபொட்டடை எழுத்தில் இர 

சுவெர்களிலும ஆரமபத்தில் எழுதியிரந்தபொலும, 

யபொலரபொ சிலே பத்தி ஜீவிகள “ஆனவால் எழதைலேவாம” 

என்றே வசபொற்வறேபொடைடரயும லசர்த்து எழுதிவிட்டுத்

தமக்குள தங்கள வகட்டக்கபொரத்தனத்டதப் 

பபொரபொட்டக் வகபொண்டைபொர்கள. “குட்டச் சுவெர்கள 

இதுகள” என்று சுவெர் தனக்குள 

எழுதியவெர்கடளத் திட்டக்வகபொண்டைது. தபொனும 

ஒர கபொலேத்தில் குட்டச் சுவெரபொகப் லபபொகிலறேபொலம 

என்று அதற்குத் வதரியவெபொ லபபொகிறேது. 



லகட் முதலியபொர் சுவெடர உயர்த்திக் கட்டயதற்கு 

அன்னலேஷ்மியின் அழடகக் கபொரணைம 

கபொட்டனபொர்கள ஊர் சனங்கள. ஊர் இளசுகள 

அவெள லமல் எங்லக கண்டவெத்து விடுவெபொர்கலளபொ

என்று பயந்து தபொன் அவெர் மதிடலே உயர்த்திக் 

கட்டனபொர் என்பது பலேர் வகபொடுத்த விளக்கம. 

உண்டமயில் அன்னலேஷ்மி அன்னத்டதப் லபபொல்

அழகபொனவெள தபொன். வீட்டுக்கு வவெளிலய 

அவெடளக் கபொண்பது அரிது. லகபொயிலுக்குப் 

லபபொவெதபொனபொலும இரட்டடை மபொட்டு வெண்டயில் 

லகட் முதலியபொரின் பபொதுகபொப்படைன் தபொன் லபபொய் 

வெரவெபொள. முரலகசம பிளடளடயத் திரமணைம 

வசய்யும முன், அவெளுக்கு மபொமன் மகன் டமனர் 

மணியத்துடைன் வதபொடைர்ப இரந்ததபொக ஊரக்குள 

கடதத்துக் வகபொண்டைபொர்கள. இடதவயல்லேபொம 

அறந்து தபொன் மடனவியின் பபொதுகபொப்ப கரதி 



சுவெரின் உயரத்துக்கும இரமப லகட்டன் 

வெலிடமக்கும முக்கியத்துவெம வகபொடுத்தபொர்  

முரலகசமபிளடள.

“ஆறேட மதில் வீடு” , “அன்ன வெபொசபொ”, “கல் வீடு”

, “லகட் முதலியபொர் வீடு”, “லபய் மதில் வீடு” 

இப்பட அடுக்கடுக்கபொக வீட்டுக்குப் பலே 

வபயர்கள அவ்வூர் வெபொசிகளபொல் சூட்டைப்பட்டைது. 

லகட் முதலியபொர் மடறேந்து சிலே வெரடைங்களில் 

லகட்முதலியபொர் வீடு என்றே வீட்டுப் வபயர் 

மடறேயத் வதபொடைங்கியது. அந்தச் சுவெரடைன் ஒர 

வெரஷத்தில் இரண்டு  தடைடவெ கபொர்கள லமபொதி 

இரவெர் அலத இடைத்தில் துடக்கத் துடக்க 

இறேந்ததனபொல் லபய் மதில் வீடு என்றே பட்டைம 

வெலுவெடடைந்தது. மதிடலேக் கபொக்க அதற்குப் 

பக்கத்தில் ஒர சூலேம வீட்டுக்கபொரர்களபொல் 

நடைப்பட்டைது. மதிலுக்கு வசக்கியூரிட்ட லவெடலே 



வசய்ய அச்சூலேம லதபொன்றயவுடைன் சுவெரக்குப் 

வபரடம. இனி ஒரவெரம கண்டைபட என்லனபொடு

லமபொதி களங்கத்டத உண்டுபண்ணை முடயபொது 

என்றே டதரியம அதற்கு.

 முதலியபொரின் மடறேவிற்குப்பின் வீடு அவெரின் 

ஒலர மகள வஜெயலேஷ்மிக்கு 1942 ல் சீதனமபொகக் 

டகமபொறயது. முதலியபொரின் பிணைம லகட்வெழிலய 

எடுத்துச் வசன்றேபொல் இன்வனபொர பிணைம அடத 

வதபொடைர லவெண்ட வெரம என்று முதிலயபொர்கள 

ஆலலேபொசடன வசபொன்னபொர்கள.  லவெலிலயபொடு 

இரந்த சுவெரின் ஒர பகுதிடய இடத்து, வெழி 

அடமத்துப் பிணைத்டத எடுத்துச் வசன்றேபொர்கள. 

பபொவெம சுவெர். தன்டன உரவெபொக்கியவெரக்கபொக 

தன்னில் ஒர பகுதிடயச்  சிபிச் 

சக்கரவெர்த்திடயப் லபபொல் தியபொகம வசய்தது. 

சிறது கபொலேம அங்ககீனமபொகச் சுவெர் 



கபொட்சியளித்தது. அந்த இடடைவவெளியூடைபொகச் 

சிறுவெர்கள வீட்டு வெளவுக்குள வெந்து மல்லகபொவெபொ 

மபொமரத்டதயும, வகபொய்யபொ மரத்டதயும ஒர டக 

பபொர்த்துச் வசல்லேத் வதபொடைங்கினபொர்கள. தன்னபொல் 

திறேடமயபொக வீட்டடைப் பபொதுகபொக்க முடயபொமல் 

இரக்கிறேலத என்று சுவெர் மனம வெரந்தியது. 

அதன் வெரத்தத்டத உணைர்ந்லதபொ என்னலவெபொ லகட்

முதலியபொரின் முதலேபொம திவெசத்திற்கு முன்னலர 

சுவெரின் சிடதடவெப் பிளபொஸ்டக்  சர்ஜெரி 

வசய்யப்பட்டு திரத்தப்பட்டைது. சுவெரில் 

படைர்ந்திரந்த பபொசிடயயும விளமபரங்கடளயும 

சுரண்ட எடுத்து, வவெளடள அடத்துத் 

துய்டமப்படுத்திவிட்டைபொர்கள. சுவெரக்கு 

மகிழ்ச்சி தபொங்கவில்டலே. ஏலதபொ அதிக 

கபொலேத்துக்குப் பின் குளித்துப் பது ஆடடை 

அணிந்தது லபபொன்றே ஒர பிரடம அதற்கு.



சிலே நபொட்களில் சுவெரடைன் லசர்த்து இர வெபொடழ 

மரங்கள நடைப்பட்டு, மபொவிடலேத் லதபொரணைம 

கட்ட லமளமும நபொதஸ்வெரமும லகட்டை லபபொது 

தபொன் சுவெரக்கு விஷயம பரிந்தது. முதலியபொரின 

லபத்தி விஜெயலேஷ்மிக்கு கலியபொணைம என்று. சுவெர்

ஓரத்தில் கிடைந்த கலியபொணைவீட்டுச் சபொப்பபொட்டடை 

உளளுர் வசபொறநபொய்களும கபொகங்களும 

லபபொட்டலபபொட்டுக்வகபொண்டு சபொப்பிடுவெடதக் 

கண்டை சுவெரக்கு ஏலதபொ தபொன் இனபொமபொக சபொப்பபொடு

லபபொடுவெது லபபொன்றே உணைர்வு. ஆனபொல் அந்தச் 

வசபொறநபொய்கள சபொப்பபொட்டுக்குப்பின் தன் லமல் 

மலேசலேம கழித்துவிட்டுப் லபபொனலபபொது சுவெரக்கு

ஆத்திரம ஆத்திரமபொக வெந்தது. “நன்ற வகட்டை 

நபொய்கள” என்று மனதுக்குள திட்டக் வகபொண்டைது.



 விஜெயலேஷ்மியின் கணைவென் ஒர 

கட்டடைக்கடலேஞர். அவெரக்குச் சீதனமபொகக் 

கிடடைத்த வீட்டடைத் திரத்தியடமக்க விரப்பம. 

மதிடலே இடத்துப் பதுடமயபொன வெடவெத்தில் 

கட்டைலவெண்டும என்று திட்டைம லபபொட்டைபொர். 

தனது விரப்பத்டத மடனவிக்கு எடுத்து 

விளக்கினபொர். விஜெயலேஷ்மி எடதயும தபொயிடைமும 

லபத்தியபொரிடைமும லபசி முடவவெடுப்பவெள. 

திட்டைம; தபொய்லேஷ்மிக்குத் வதரியலவெண்ட 

வெந்தவுடைன் அவெள கண்வதரியபொத, 90 வெயதபொகியும

கபொது கூர்டமயபொக லகட்கக்கூடய 

அன்னலேஷ்மியிடைம விஷயத்டதக் கக்கினபொள. 

“என்ன கடத கடதக்கிறேபொய்? இந்த வீடு உன் 

அப்பபொவெபொல் வெபொஸ்துசபொஸ்திர முடறேப்பட 

கட்டைப்பட்டைது. அந்த மதிடலேப் பபொர். அது கூடை 

நல்லே நபொள நட்சத்திரம பபொர்த்து 



அத்திவெபொரமிட்டுக் கட்டைப்பட்டைது. எங்கடடை 

வீட்டுக் கூடர பக்கத்து வீட்டுக் கூடரயிலும 

பபொர்க்க ஒர முழம உயரம. அது தபொன் இந்த 

வீட்டடலே நடைக்கிறேவதல்லேபொம நல்லேதபொக 

நடைக்குது. அந்த மதில் ஓரத்தில் இரக்கிறே சூலேம 

கூடை வீட்டடைக் கபொக்கிறேதிற்கபொக உன் அப்பபொவெபொல் 

டவெக்கப்பட்டைது. தமபிக்குச் வசபொல்லு நபொன் 

உயிலரபொடடை இரக்கும மட்டும வீட்டடையும 

மதிடலேயும மபொற்ற அடமக்க விடைமபொட்டைன் 

என்று.” அன்னலேஷ்மி தன் லமல் டவெத்திரந்த 

பபொசத்டதக் லகட்டுச் சுவெர் பூரிப்படடைந்தது.

மதிடலே இடத்துப் பதுப்பிக்க முடயபொததபொல் 

பபொக்கியலேஷ்மியின் கணைவெனுக்கு மனதுக்குள 

லகபொபம. அதனபொல் சுவெடர சினிமபொ 

லபபொஸ்டைர்களும, அரசியல் பிரச்சபொரங்களும, 

தூஷணை வெபொர்த்டதகளும அலேங்கரித்தன. 



“டசக்கிளுக்குப் பளளட, யபொடனக்குப் 

வபபொல்லேட”, “அமமன் லகபொயில் பூசபொரி அமமன் 

நடகடயத் திரடைபொலத” , “பபொரளுமன்றே 

உறுப்பினரபொ? பபொதபொள குழுக்களின் தடலேவெனபொ?” 

இப்படச் சுடவெயபொன பத்திரிடகத் 

தடலேயங்கங்கள மதிலில் லதபொன்றன. வீதியில் 

நடைப்லபபொரக்குச் சுவெர் பத்திரிடகயபொயிற்று.  

கடைவுலள என் உடைமடப எதற்கபொக இவெர்கள தீய 

கபொரியங்களுக்குப் பபொவிக்கிறேபொர்கள என்று மனம 

வநபொந்தது சுவெர். பலேர் சுவெரில் உளள 

வெபொசகங்கடள வெபொசிக்கத்  தன் முன் கூட 

நிற்படதக்கண்டு அவெர்கடளத் திட்டைலவெண்டும 

லபபொலிரந்தது சுவெரக்கு. 

அந்தக் கபொலேக் கட்டைத்தில் ஈழத்துப் லபபொர் உச்சக் 

கட்டைத்டத அடடைந்தது. இந்திய சமபொதபொனப் 

படடை விடுதடலேப் பலிகடள லவெட்டடையபொடத் 



திரிந்த கபொலேமது. பபொக்கியலேஷ்மி குடுமபம. 

பயத்தில் வீட்டடைப் பூட்டக்வகபொண்டு 

தற்கபொலிகமபொக வவெகு தூரத்துக்குச் 

வசன்றுவிட்டைபொர்கள. அன்னலேஷ்மிக்கு வீட்டடை 

அனபொடதயபொக விட்டுப் லபபொக விரப்பமில்டலே.

ஒர அமபொவெபொடச இரவென்று. மூன்று  

லபபொரபொளிகள தனக்கரலக எடதலயபொ 

லதபொண்டுவெடதக் கண்டை சுவெரக்கு மனதுக்குள 

பயம வெந்துவிட்டைது. ஏதபொவெது வசய்விடன 

சூனியம வசய்கிறேபொர்கலளபொ என லயபொசித்தது. 

ஆனபொல் நடைந்தது லவெறு. அடுத்த நபொள கபொடலே 

அவ்வெழிலய இரபொணுவெ வெபொகனத்தில் வசன்றே 

ஐந்து இந்திய அடமதிப்படடை வீரர்கள கண்ணி 

வவெடக்குப் பலியபொனபொர்கள. அவெர்கள உடைல்கள 

சிதறத் வதறத்தது. சுவெரம வவெடயில் சிடதந்து 

குட்டச்சுவெரபொயிற்று. லகட் முதலியபொர் லபபொட்டை 



இரமப லகட், உரமபொற சுவெரின் கற்குவியலின் 

லமல் பரிதபொபமபொகக் கிடைந்தது. வீட்டன் 

கூடரயின் ஒர பகுதிக்குப் பலேத்த லசதம. இந்திய

இரபொணுவெ வீரர்களின் சடதயும இரத்தமும 

சிடதந்து குட்டச்சுவெரபொன சுவெரில் வதறத்துக் 

கிடைந்தன. எங்கிரந்லதபொ பறேந்து வெந்த கபொகம 

ஒன்று சுவெரில் ஒட்டக் கிடைந்த சடதத் 

துண்வடைபொன்டறே வகபொத்திக் வகபொண்டு பறேந்து 

வசன்றேது. வசபொறநபொய்களும தங்கள பங்டக 

இடந்த சுவெரின் கற்குவியடலேக் கிளறச் 

சுடவெக்கத் தயங்கவில்டலே. ஒர கபொலேத்தில் 

உயர்ந்து கமபீரத்துடைன் நின்றே சுவெர் 

குட்டச்சுவெரபொகி. உரமபொற. மயபொனமபொகத் 

லதபொற்றேமளித்தது. அடுத்தது தன் நிடலே என்ன 

என்று சிந்தித்தது. மனிதனின் வெபொழ்க்டகயுடைன் 

தன்டனயும ஒப்பிட்டுக்வகபொண்டைது. 

கண்ணிவவெடயில் இடந்து குட்டச்சுவெரபொன 



சுவெடர லமலும தடரமட்டைமபொக்கும 

லநபொக்கத்துடைன் தூரத்தில் வெநதுவகபொண்டரந்த 

இந்திய இரபொணுவெத்டதச் லசர்ந்த பல்லடைபொசர் 

வெபொகனத்தின் இடரச்சல் சத்தம லகட்டு இடந்த 

மதில் வபரமூச்சுவிட்டைது.  



கததை 5

பந்தின பரிதைவாபம

அது ஒர வபரிய விடளயபொட்டு டமதபொனம. ஒர 

கபொலேத்தில் எனக்குத் வதபொழிடலேத் லதடத் தந்த 

இடைம என்படத என்னபொல் எப்லபபொதும 

மறேக்கமுடயபொது. நபொன் ஒர விடளயபொட்டு வீரன். 

விடளயபொடுவெது எனக்கு சிறு வெயது 



முதற்வகபொண்லடை பிடத்தமபொன வசயல். அது தபொன் 

நபொன் விரமபிய வபபொழுதுலபபொக்கு. படப்பில் 

நபொன் அதிகம கவெனம வசலுத்தபொமல் இரந்லதன்.  

கபொல்பந்து, கிரிக்வகட், வெபொலிபபொல், வடைன்னிஸ், 

பில்லியர்ட்ஸ் லபபொன்றே பலேவெடக 

விடளயபொட்டுகடள விடளயபொடும சந்தர்ப்பங்கள

என்டனத் லதட வெந்தன. ஆனபொல் பட்பபொலும 

கிரிக்வகட்டுலம எனக்குப் பிரியமபொன 

விடளயபொட்டுக்கள.

என் விடளயபொட்டுத் திறேடமடயக் கண்டு 

லபபொலீஸ் லசடவெக்கு லதர்ந்வதடுத்தபொர்கள 

சப்-இன்ஸ்வபக்டைரபொக. லபபொலீஸ் இலேபொக்கபொவில் 

லசடவெ விடளயபொட்டுப் பகுதியில் 

பயிற்சியபொளரபொக என்டன நியமித்தபொர்கள. இந்த 

விடளயபொடைடுகளில் முக்கியப் வபபொரளபொன 

பந்துக்கும எனக்கும ஏலதபொ உறேவு இரந்து 



வகபொண்டு வெந்தடத என் நண்பன் வசபொன்ன லபபொது

தபொன் உணைர்ந்லதன்.

நபொன் லபபொலீஸ் லசடவெயில் இரந்து 

இடளப்பபொறய பின்னர் பந்துக்கும எனக்கும 

இடடையிலேபொன உறேவு அற்றுப்லபபொகும என 

நிடனத்லதன். ஆனபொல் நடைந்தது லவெறு. லகபொல்ப் 

விடளயபொடை லவெண்டயவதபொர  சந்தர்ப்பம 

என்டனத் தபொனபொகலவெ லதட வெந்தது. எனது 

இரசிகரபொன ஒர பிஸ்னஸ்மன் நபொன் எந்த  

விடளயபொட்டலும ஈடுபடைபொமல் 

இரப்படதக்கண்டு தன்லனபொடு லகபொல்ப் 

விடளயபொடை அடழத்தபொர். அவெரடடைய 

அடழப்பக்கு என்னபொல் மறுப்ப 

வதரிவிக்கமுடயவில்டலே. 



நபொன் லகபொல்ப் விடளயபொடுவெடதக் கண்டை அந்த 

பிஸ்னஸ்மபொனுக்கு ஆச்சரியமபொக இரந்தது.

“நீர் இதற்கு முன்ப லகபொல்ப் 

விடளயபொடயிரக்குறீரபொ?” அவெர் என்டனக் 

லகட்டைபொர்.

“நபொன் லபபொலீஸ் லசடவெயில் இரந்து ரிட்டையரபொகு 

முன் லகபொல்ப் விடளயபொடை வில்டலே சபொர். ஆனபொல் 

பந்லதபொடு எனக்கு வநரங்கிய வதபொடைர்ப  

இரந்தது.  அதுலவெ எனக்குத்  வதபொழில் 

வெபொய்ப்டபயும வகபொடுத்தது” என்லறேன்.

“என்ன நீர் வசபொல்லுகிறீர்?” அவெர் பரியபொமல் 

என்டனக் லகட்டைபொர்.



நபொன் எப்பட பட்பபொல், கிரிக்வகட், வெபொலிபபொல், 

வடைன்னிசில் ஒர திறேடமயபொன விடளயபொட்டு 

வீரனபொக இரந்லதன் என்று அவெரக்கு 

விளக்கியலபபொது தபொன் அவெரக்கு நபொன் வசபொன்னது

பரிந்தது.

.

..

...

..

.

அன்று சனிக்கிழடம. நபொன் இளடமக்கபொலேத்திலே 

விடளயபொடய டமதபொனத்டதப பபொர்க்கச் 

வசன்லறேன். அந்த டமதபொனத்திலே விடளயபொட்டுப் 

லபபொட்ட என்றேபொல் கூட்டைத்துக்குக் குடறேவில்டலே.

ஆனபொல் அன்று டமதபொனம வவெறுடமயபொக 

இரந்தது. மனிதர்கள இல்லேபொத அந்த 

அடமதியபொன சூழலில் சிலே பறேபொக்கடள 



மட்டுலம கபொணைக்கூடயதபொக இரந்தது.

தனிடமயபொன அந்த இடைத்தில் வவெளடளயும 

கறுப்பம கலேந்த கபொல்பந்து ஒன்று கவெனிப்பபொர் 

அற்று  லகபொல்லபபொஸ்ட்  அரலக கிடைந்தது. எனக்கு

அடதப் பபொர்க்கப் பரிதபொபமபொக இரந்தது. அது 

லபபொன்றே எத்தடனப் பந்துகடள நபொன் 

பபொர்த்திரப்லபன். உடதத்திரப்லபன். நபொன் 

சரியபொகக் குறடவெத்து லகபொலுக்குள பந்டத 

உடதத்துக் டகதட்டைல் வபற்றரக்கிலறேன். அடத 

என்னபொல் மறேக்கமுடயவில்டலே. தனிடமயபொக 

இரக்கும பந்லதபொடு லபசிப் பபொர்ப்லபபொலம என்று

அடத அணுகி என் லபச்டச ஆரமபித்லதன்.

“எப்படயிரக்கிறேபொய், பந்து? உன் வசபொந்தக்கபொரர் 

உன்டன நிர்க்கதியபொக விட்டு விட்டுப் 

லபபொய்விட்டைபொர்களபொ? அப்பட என்ன உனக்கு 

நடைந்தது?”



“அலதன் ஐயபொ லகட்கிறயள. என்டனப் பபொவித்த 

பட்பபொல் டீமுக்கு நபொன் நல்லே அதிர்ஷடைத்டதக் 

வகபொடுக்கவில்டலேயபொம. கடடைசியில் நடைந்த 

லபபொட்டயில் அந்த டீம லகப்டைனின் உடதக்கு 

மதிப்பக் வகபொடுக்கபொமல் லகபொலுக்குள நபொன் 

லபபொகபொததபொல் ஒர லகபொலேபொல் டீம 

லதபொற்றுவிட்டைதபொம. நபொன என்ன வசய்ய? அவெர் 

சரியபொகக் குறடவெத்து அடக்கபொததபொல் 

லகபொல்லபபொஸ்ட்டல்பட்டு, நபொன்  லகபொலுக்குள 

லபபொகபொமல் வவெளிலயலபபொய் விழுந்லதன். அதற்கு

நபொனபொ கபொரணைம? 

“இப்லபபொ விளங்கிறேது உனக்கு ஏன் இக்கதி 

என்று. நல்லே இடைத்தில் இரந்தபொல் மட்டுலம 

மதிப்ப. நீ சரிவெர அவெர்கள விரப்பத்துக்லகற்ப 

நடைக்கபொததபொல் உன்டன நிரபொகரித்து விட்டைபொர்கள.”



“அது மட்டுமல்லே எனக்கு இன்வனபொர கவெடலே. 

என்லனபொடு டீமுக்குள வெந்த என் சிலனகிதன் 

டீமின் அபிமபொனத்டதப் வபற்றுவிட்டைபொன்.”

“எப்பட அவென் வபற்றேபொன்?”

“அவென், அவெர்கள வசபொன்னபட உடதவெபொங்கி ஒர

தடைடவெயபொவெது லகபொலுக்குள லபபொகத் 

தவெறேவில்டலே. அதனபொல் பலே லபபொட்டகளில் 

டீமுக்கு வவெற்றலய கிடடைத்திரக்கிறேது.”

“ஓலகபொ அப்படயபொ? இது தபொனப்பபொ 

அரசியலிலும நடைக்கிறேது. நபொன் ஒர 

கபொல்பந்தபொட்டை வீரன் மட்டுமல்லே கிரிக்கட், 



வெபொலிபபொல், வடைன்னிஸ், விடளயபொடுமலபபொது 

உன் சபொதி ஆட்கலளபொடு எனக்குத் வதபொடைர்ப 

இரந்தது.”

“எங்களுக்கிடடைலய சபொதியபொ? என்ன நீர் 

வசபொல்லுகிறீர் ஐயபொ?”

“உலேகில் விடளயபொடும பலே விதமபொன 

விடளயபொட்டுக்களுக்கு ஏற்றேவெபொறு உரவெத்திலும,

பரமனிலும, நிடறேயிலும, கலேரிலும, பந்துகடள

பபொவிப்படத நீ அறவெபொயபொ?”

“நபொன் நிடனத்துக் வகபொண்டு இரக்கிலறேன், நபொன் 

ஒரவென் தபொன் பந்து இனத்டதச் லசர்ந்தவென் 

என்று.”



“நபொன் வசபொல்வெடதக் லகள. எனக்குத் வதரிந்த 

மட்டல் பந்துகள எல்லேபொம உரண்டடை 

வெடவெமல்லே. முட்டடை வெடவெத்தில் உளள 

பந்துகடளயும ஸபொக்கர் லபபொன்றே விடளயபொட்டல் 

பபொவிப்பபொர்கள. மனிதர்களின் லதபொற்றேத்தில் 

வித்தியபொசம இரப்பது லபபொல், மனிதர்களில் 

வமல்லியவெர்கள, குளளர்கள, குண்டைர்கள, 

உயரமபொனவெர்கள இரப்பதுலபபொல் என்று 

வசபொல்லவென்.” 

“லகட்கக் சுவெபொரசியமபொக இரக்கிறேது.”

“பந்து வெடவெப் வபபொரடள விடளயபொடை மபொத்திரம

பபொவிக்கிறேபொர்கள என்று நிடனக்கபொலத. சுழலும 

பந்து வெடவெமுளள பபொல்பியரிங் (Ball Bearing) 

உரபொய்டவெ எதிர்த்துச் வசயல்படைக்கூடயடவெ. 



ஜிமனபொஸ்டக் எனப்படும உடைற்பயிற்சிக்கு 

உரவெத்தில் மிகப்வபரிய பந்டதப் 

பபொவிப்பபொர்கள. சர்க்கஸ் லகபொமபொளிகள, 

மந்திரவெபொதிகள, விஞ்ஞபொனிகள கூடை பந்துவெடவெ 

உரவெங்கடளப் பபொவிப்பபொர்கள. அது சரி, 

உன்நிடறே என்ன என்று உனக்குத் வதரியுமபொ?”

“நபொன் என்டன நிறுத்துப் பபொர்த்ததில்டலே. டீம 

என்டனக் கடடையில் லபபொய்ப் பணைம வகபொடுத்து 

வெபொங்கியதபொகக் லகளவிப்பட்லடைன்.”

“சரி, நபொன் உனது நிடறே, பரமன் பற்றச் 

வசபொல்கிலறேன் லகள. உனது சுற்றேளவு 26 அல்லேது 

27 அங்குலேம. நிடறே சுமபொர் ஒர இறேபொத்தல்.”



“இவ்வெளவு எல்லலேபொரிடைமும உடத வெபொங்கியும 

என் சுற்றேளவும நிடறேயும குடறேயவில்டலேலய, 

ஆச்சரியம தபொன்!” பந்து வசபொன்னது.

“கிரிக்வகட் மட்டடையபொல் அட வெபொங்கும பந்து 

உன்டன விடைச் சிறயது. தக்டக என்றே 

கபொர்க்கினபொலும, லதபொலேபொலும  வசய்யப்பட்டைது. 

அதன் உரவெம இர அடரக்லகபொளங்களின் 

இடணைப்பபொல் உரவெபொனது. வெழக்கமபொகச் சிவெப்ப 

நிறேமபொகவும, இரவில் வவெளிச்சத்தில் 

விடளயபொடுமலபபொது  வவெளடள நிறேத்திலும 

அடமயும. ஒன்பது அங்குலேச் சுற்றேளவும, 163 

கிரபொம நிடறேயும வகபொண்டைது. இது வடைன்னிஸ் 

பந்டத விடை நிடறேயும சுற்றேளவும குடறேந்தது.



“இவெற்டறேவிடை பில்லேயர்ட்ஸ், லடைபிள 

வடைன்னிஸ். லகபொல்ப் விடளயபொட்டுக்களில் 

பபொவிக்கும உன் இனத்தவெர்கள லவெறுபட்டை 

நிடறேயும உரவெமும வகபொண்டைவெர்கள. இப்லபபொது

உனக்குப் பரிகிறேதபொ நபொன் ஏன் சபொதிடயப் பற்றக் 

குறப்பிட்லடைன் என்று?”

“மிரட்டுவெடதப் பந்து விடளயபொடுவெது என்று 

சிலலேடடையபொகச் வசபொல்வெபொர்கள. அவ்வெளவுக்கு 

என்டனக் கபொலேபொல் உடதத்து, மட்டடையபொல் 

அடத்துப் வபயர் வெபொங்குவெது மட்டுமல்லே, 

மிரட்டுவெதற்கும பபொவிக்கிறேபொர்கள. என்ன 

மனிதர்கள இவெர்கள?” பந்து குடறேபட்டைது.

“சரி சரி, எனக்கு என் நண்பலரபொடு லகபொல்ப் 

விடளயபொடைப் லபபொக லநரமபொகிவிட்டைது. 



லவெவறேபொர நபொள நபொம சந்தித்து லமலும பலே 

விஷயங்கள லபசுலவெபொம. உன்டனக் கவெனித்துக் 

வகபொள. நபொன் வெரகிலறேன்” என்று வசபொல்லிப் 

பந்திடைம இரந்து விடடைவபற்லறேன்.



கததை 6

சிதலே

ஊரக்கு நல்லேது வசய்து மபொடைபொக உடழத்துத்  தன் 

நலேத்டதயும கவெனியபொது தன் இனத்தவெடர, 

வபபொரளபொதபொரத்டத,  வெளர்த்த 
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கட்சித்தடலேவெரினது  நபொற்சந்தி ஒன்றல் அடமந்த

சிடலே. அவெர் நல்லே லபச்சபொளர். எழுத்தபொளர். 

நடகர். சுயநலேம என்ன என்று அறயபொதவெர். அவெர்

மடறேவுக்குப் பின் அவெர் நிடனவெபொக அவெர் 

தடலேவெரபொக இரந்த கட்சி அரசுப் பணைத்தில் 

தமது கட்சித் தடலேவெர் நிடனவெபொகச் சந்தியில் 

டவெத்த வவெண்கலேச் சிடலே அது.

ஒவ்வவெபொர வெரடைமும தடலேவெரின் மடறேந்த 

தினத்தன்று. அவெர் சிடலேடயத் தூசி தட்டக் 

கழுவிச் சிடலேயரலக வபரிய கூட்டைம கூட, 

லபபொற்றப் பகழ்பபொடுவெபொர்கள பலேர். பலே 

மபொடலேகள லபபொடுவெபொர்கள. வபபொன்னபொடடை கூடை 

லபபொர்ப்பபொர்கள. அலதபொடு சரி. பின் சிடலே 

கவெனிப்பபொரற்று இரக்கும. கபொகங்கள சிடலேயின் 

தடலேயில்  அடக்கட இளப்பபொற எச்சம இடும. 

வசபொறநபொய்கள சிடலே முன்னபொள  



தடலேவெரடடையது என்று வதரியபொமல் சிடலேக்குக்

கீழ் மலேசலேம கழிக்கும. சிலே 

பிச்டசக்கபொரர்களுக்கு இரவில் தூங்க 

இடைமில்லேபொது சிடலேக்குக் கீழ் தபொன் படுக்டக. 

தன் கதிடய நிடனத்துச்  சிடலே அடக்கட மூச்சு 

விடும.

ஒர நபொள சிடலேடய உரவெபொக்கியவென் 

அவ்வெழிலய வெந்தபொன். தபொன் உரவெபொக்கிய 

சிடலேடயக் கண்டைதும சிற்பி அடதப் பபொர்த்துக்  

லகட்டைபொன்:

 “என்ன வசகௌக்கியமபொக இரக்கிறீரபொ 

தடலேவெலர?”

 “ஏலதபொ இரக்கிலறேன் “ என்றேது சிடலே 

விரக்திலயபொடு.



“ஏன் உமக்கு என்ன குடறே? நீர் யபொர் என்படத 

மக்களுக்கு  நிடனவூட்டை உமது வபயடரயும, நீர் 

வபற்றே பட்டைங்கடளயும, வெகித்த பதவிடயயும 

உம சிடலேக்குக்கீழ் வபபொன் எழுத்தில் 

பதித்திரக்கிறேபொர்கலள.  அடத வெபொசிக்கும பலேரம

உமடமத்  தினமும நிடனவு கூர்ந்துவகபொண்டு 

தபொன் இரக்கிறேபொர்கள  அல்லேவெபொ?”

“இரக்கலேபொம. ஆனபொல்…”

“ஆனபொல் என்ன? இதற்கு லமல் உமக்கு என்ன 

லவெண்டும?”

“என்டன வெரடைத்துக்கு ஒர தடைடவெ தபொலன 

கழுவிச் சுத்தப்படுத்தி மபொடலே லபபொட்டு என் 



சபொதடனகடளப் லபபொற்றப் லபசுகிறேபொர்கள” சிடலே

குடறேப்பட்டைது.

“அது லபபொதபொதபொ உமக்கு. லவெறு என்ன லவெண்டும

என்கிறீர்?”

“எனக்கு நல்லே பரபொமரிப்ப லதடவெ. லபபொட்டை 

மபொடலேகள கபொய்ந்து சரகபொகி எனக்கு 

அவெமபொனத்டதக் வகபொண்டு வெரகிறேது.”

“அதனபொல்?”

“இது மட்டுமல்லே, என் தடலேடயப் பபொர். இது 

என் தடலேவயழுத்து.  தடலே முழுவெதும 

கபொகங்களின் எச்சங்கள.”



“நீர் உயிலரபொடு இரக்கும லபபொது மக்களுக்குத் 

தங்குவெதற்கு வீடுகள கட்டக் வகபொடுத்தீர். 

இப்லபபொது கபொகம உம தடலேலமல் உரிடமலயபொடு 

வெந்து தங்கி எச்சம லபபொடுகிறேது.”

“அது மட்டுமல்லே. என் கபொலேடயில் ஒலர 

துர்நபொற்றேம.”

“அது எப்பட வெந்தது?”

“நபொன் வதர நபொய்களின் மலேசலேம வசய்யும 

இடைமபொகி விட்லடைன். அதனபொல் எனக்குக் கவெடலே.

உயிலரபொடு இரக்கும லபபொது நபொன் மிகுந்த சுத்தம 

பபொர்ப்பவென்.”

“கவெடலேப்படைபொதீர். வவெகு விடரவில் நீர் 



இரக்கும இடைத்தில் லவெறு சிடலே வெந்துவிடும.”

“என்ன நீ வசபொல்லுகிறேபொய்?”

“நீர் தடலேவெரபொக இரந்த அரசியல் கட்சி 

இப்லபபொது ஆட்சியில் இல்டலே. நீர் தடலேவெரபொக 

இரந்த கட்சியின் ஆட்சிக்கபொலேத்தில் உமடமத் 

லதபொற்றுவித்தபொர்கள. இப்லபபொது ஆட்சிக்கு வெந்த 

பதுக் கட்சி மடறேந்த தங்கள கட்சியின் 

தடலேவெரக்கு இந்த இடைத்தில் சிடலே டவெக்கப் 

லபபொகிறேபொர்களபொம. என்னிடைம வெந்து அவெரக்கு 

சிடலே வசய்து தரமபட ஓடைர் 

வகபொடுத்திரக்கிறேபொர்கள.”

“என்ன நீ வசபொல்லுகிறேபொய்”?



“நீர் அதிக கபொலேம இச்சந்தியில் இரந்து விட்டீர். 

இந்த இடைத்துக்கு பது சிடலே வெரலவெண்டைபொமபொ? 

இது தபொன் அரசியல்” என்றேபொன் சிற்பி சிரித்தபட.

“என்டறே இடைத்தில் இன்வனபொர சிடலே வெரட்டும.

வெரட்டும. எப்லபபொதும என்டனப் பபொர்த்த 

மக்களுக்கு மபொற்றேம லதடவெதபொன். வெரப்லபபொகும 

சிடலேடயயும கபொலேப்லபபொக்கில் மக்கள 

விரமபபொவிட்டைபொல் மபொற்ற விடுவெபொர்கள. இது 

தபொன் ஜெனநபொயகம”, என்று சிடலே வசபொல்லிற்று.



கதத 7

இரு பதன மரங்கள



“இயற்தகதய ஊடறுவிப் பவார! அப்லபவாது

உனககு எல்லேவாம நனறவாகப் பரியும” 

- அல்லபரட் ஐனஸ்தடயினின

தபவானவவாககு   

மனிதர்கள எல்லலேபொரம ஒலர கரத்டதக் 

வகபொண்டைவெர்களபொக இரப்பதில்டலே. அவெர்களது 

சிந்தடனகள அவெர்கள வசய்யும வதபொழில் 

சமபந்தப்பட்டைதபொகலவெ வபரமபபொலும 

இரக்கும. எந்த கபொட்சிடயi யும பபொர்த்து 

வவெவ்லவெறு விதமபொகச் சிந்திப்பபொர்கள. 

உதபொரணைத்துக்கு அறவியல் அறஞன் அல்லேது 

ஒர விவெசபொயி இயற்டகடயப் பபொர்க்கும 

பபொர்வெயிலிரந்து ஒர கவிஞனின் பபொர்டவெ 

லவெறுபட்டைது. அறவியல் அறஞன் இயற்டகடய

ஆரபொய்ச்சி லநபொக்குடைன் பபொர்ப்பபொன். விவெசபொயி 



தனது விவெசபொய வதபொழில் லநபொக்கத்லதபொடு 

பபொர்ப்பபொன். சபொதபொரணை மனிதன் இயற்டகக் 

கபொட்சிடயப் பபொர்த்து மகிழ்வெபொன். ஆனபொல் 

கவிஞலனபொ தபொன் மபொத்திரம பபொர்த்து மகிழபொமல்  

பிறேரம வெபொசித்து இரசிக்கும வசபொல்லலேபொவியம 

ஆக்குகிறேபொன். இடத அடப்படடையபொக டவெத்த 

உரவெகக் கடத இது.

யபொழ்ப்பபொணைத்தில் இரந்து வெட்டுக்லகபொட்டடை 

என்றே ஊரக்குச்  வசல்லும பபொடதயின் ஒரபறேம 

வெபொவி, மறுபறேம கற்கள நிடறேந்த கல்லுண்டைபொய் 

வவெளி. வெல்டலேவவெளிக்கு ஈடைபொகத் 

லதபொற்றேமளித்த அந்த அடமதியபொன வவெளியில் 

வெபொவிக்கு அரலக இர உயர்ந்த படனமரங்கள 

ஒன்டறே ஒன்று பிரியபொத நிடலேயில் அரகரலக 

வெபொனத்தில் உளள முகில்கடள முத்தமிடுவெது 

லபபொல் கபொட்சியளித்தன. இமமரங்கள இப்லபபொது 



இரக்கிறேலதபொ வதரியபொது.  சடடைத்த பனம 

ஓடலேகள லசபொழகக் கபொற்றன் தழுவெலில் ஒர 

இதமபொன  ரீங்கபொரத்டதக் கபொற்றல் பரவெச் 

வசய்தன. அம மரங்களுக்கு அடயில் உளள 

பற்டறேகள தங்களுக்கும அது லபபொன்றே 

கமபீரமபொன நிடலே ஏற்படைபொதபொ என ஏங்கின. 

பபொடதயின் ஓரிடைத்தில் இரந்து அவ்விர 

மரங்கடளப் பபொர்த்தபொல் ஒர தனி மரமபொகக் 

கபொட்சியளிக்கும. சற்று விலேகி நின்று பபொர்த்தபொல் 

இர மரங்களபொகத் லதபொன்றும. இத்லதபொற்றேத்டத 

இடைமபொறுலதபொற்றேம (Parallax) என்பர். வீதியில் 

வசல்லும பலேதரப்பட்டை வெழிப்லபபொக்கர்கள 

சற்றுலநரம நின்று இயற்டகயின் சிரஷ்டப்டப 

ரசித்து தங்கள கற்படனரதத்டத ஓடைவிட்டு,  

மனதில் உளள ஆடசகடள வவெளிப்படுத்தினர்.



 அவ்வவெண்ணைங்களின் பிரதிப்பகடளச் சற்று 

உற்று லநபொக்கின்:

இளம தமபதிகள: 

"ஆகபொ... இதுவெல்லேலவெபொ வநரக்கம. எம 

வெபொழ்க்டக முழுவெதும இம மரங்கடளப் லபபொலே 

வநரக்கத்லதபொடு என்றும நபொம பிரியபொது இரக்க 

லவெண்டும.  என்ன அத்தபொன் வசபொல்லுகிறீர்கள?”

இளம கபொதலேர்கள: 

"ஒர நிடலேயில் இர மரங்கள ஒன்று லசர்ந்து ஒர

மரமபொகக் கபொட்சி தரவெது எமமிர மனங்களும 

ஒர மனமபொவெது லபபொன்றே ஒர உணைர்வு எனக்கு 

ஏற்படுகிறேது” இது கபொதலியின் கரத்து. 

“இரமனங்கள ஒன்று லசர்ந்தபொல் இனி என்ன, 

திரமணைமதபொலன!” இது கபொதலேனின் பதில்.



அவ்வெழிலய கபொரில் வசன்றே ஒர அரசியல்வெபொதி: 

"அலடையப்பபொ எவ்வெளவு உயர்ந்த மரங்கள. 

நபொனும அரசியலில் அந்த மரங்கடளப் லபபொல் 

எவ்வெளவுக்கு உயர்ந்த நிடலேடய 

அடடையமுடயுலமபொ அவ்வெளவுக்கு 

அடடையலவெண்டும. வசழிப்பபொன அந்த 

மரங்கடளப் லபபொல் நபொனும வசல்வெத்தில் 

வசழிக்க லவெண்டும. எலேலலேபொரம என்டனப் 

லபபொற்றப் பகழலவெண்டும."

ஒர மூடைநமபிக்டகயுளள சமயவெபொதி: 

"நிச்சயமபொக இந்த இரண்டு மரங்களும 

முற்பிறேவியில் கணைவென் மடனவியபொகத் தபொன் 

இரந்திரக்க லவெண்டும. அதனபொல் தபொன் 

இப்பிறேவியிலும இடணை பிரியபொது 

லதபொற்றேமளிக்கின்றேன. அடவெ வசய்த கர்மபொவின் 

பிரதிபலேன் இது."



சூழ்நிடலேடயச் தனக்குச் சந்தர்ப்பமபொக 

பபொவிக்கும திறேடமயுளள ஒர வியபொபபொரி: 

"வீதி ஓரங்களில் தபொன் லதபொன்ற பிளடளயபொர், 

டவெரவெர்,  முனியப்பர் லபபொன்று இவெற்றற்கும  

தபொன்லதபொன்றக் கபொதலேர்கள என நபொமம சூட்ட, 

இரண்டு சிடலேகளும உண்டயலும டவெத்து - 

இந்த இடணைபிரியபொத மரங்கடளத் தரிசித்து 

உண்டயலில் பணைம லபபொட்டுச் வசல்பவெர்கள, 

பூவும மணைமும லபபொல் பிரியபொது வெபொழ்வெபொர்கள 

என்று விளமபரம லபபொட்டைபொல் ஏரபொளமபொன 

பணைம லசர வெபொயப்ப உண்டு.”

அவ்வெழிலய வசன்றே வீடுகளுக்குக் கூடர 

வசய்யும தச்சன் தங்கரபொசு: 

"அழகபொன, முதிர்ந்த, டவெரமபொன மரங்கள. 

இப்படவயபொன்டறே அதிக கபொலேமபொகத்  லதடக் 

வகபொண்டரக்கிலறேன். ஓவெசியர் 



ஓங்கபொரமூர்த்தியின் இரண்டுமபொட வீட்டுக்கு 

உகந்த மரங்கள இடவெ. இம மரங்கடள 

வவெட்டத் துப்பரவெபொக்கி சிலேபொடக வசய்தபொல் நல்லே

விடலேக்கு ஓவெசியரக்குத் தளளி விடைலேபொம."

மதுவவெறயில் தளளபொடத் தளளபொட அவ்வெழிலய 

வசல்லும வபபொன்னுத்துடரயின் மப்பக் 

கண்களுக்கு: "இவதன்ன உடவெ இரண்டு லபரம 

தளளபொடனம. ஊடவெ இரண்டு லபரக்கும நல்லே 

வவெறலபபொலே வதரியுது. உடவெயவளபொடு 

ஒப்பிட்டுப் பபொக்குமலபபொது எனக்கு 

அவ்வெளவுக்கு வவெறயில்டலே லபபொலே இரக்குது. 

என்டறே மனுசிடயக் வகபொண்டுவெந்து உந்தக் 

கபொட்சிடயக் கபொட்டை லவெணும. அப்ப வதரியும 

அவெளுக்கு ஆரக்கு வவெற அதிகம எண்டு."



லகபொவில் திரவிழபொவில் நடைனமபொடவிட்டு 

அவ்வெழிலய வசல்லும சின்னலமளக்கபொரி 

சிந்தபொமணியின் கண்களுக்கு: 

"இவதன்ன லசபொழகக் கபொற்றடலே கூத்து ஆடனம. 

என்டன விடைலவெ நல்லேபொய் ஆடனம? என்டறே 

இடுப்டப விடைலவெ உடவெ இரண்டு லபரிண்டடை 

இடுப்பகளும வமல்லிசு?”

அவ்வெழிலய வசன்றே சவெரத் வதபொழிலேபொளி 

வினபொசியின் கண்களுக்கு: 

"கனகபொலேம உடவெ இரண்டு லபரம 

முடவவெட்டைவில்டலே லபபொலே இரக்கு. தடலேமுட 

நல்லேபொய் வெளர்ந்திரக்கு. எந்தக் லகபொயிலுக்கு 

லநத்திக்கடைலனபொ வதரியபொது. என்ன 

கூப்பிட்டரந்தபொல் நபொன் வெந்து வெடவெபொக வவெட்ட 

விட்டயிரப்லபலன. வகபொஞ்சம வசலேவு 

அவ்வெளவு தபொன்."



அவ்வெழிலய ஜீப்பில் வசன்றே இரபொணுவெ அதிகபொரி 

ஒரவெர்: 

"உடவெ இரண்டும சரியபொக ஈரபொக் வசய்த சுப்பர் 

துவெக்குகடளப் (Super Gun)  லபபொலே அல்லேவெபொ 

இரக்குது. இது லபபொலே இர சூப்பர் துவெக்குகடள

அரசு மூலேம வெபொங்கினபொல் மந்திரிக்கும எனக்கும 

நல்லே வகபொமிசன் கிடடைக்கும. கன விடுதடலேப் 

பலிகடளச் சுட்டு விழுத்தலேபொம.”

 அவ்வெழிலய வசன்றே ஒர கவிஞன் எண்ணைத்திலே 

லதபொன்றய கவிடத:

மரத்துககு மரம துதணையவா?

தைனிதமயில் சுகம தபறுதைலேவா? 

தைழவலில் இனபம லதைடலேவா?

வளரசசியில் குளிரசசி கவாண்பதைவா?

பலேரின பவாரதவகதள ஈரப்பதைவா ?

சிந்தைதனகள பலேர மனதில் பூப்பதைவா?



அவ்வெழிலய வசன்றே வபபொளதிக ஆசிரியர்: 

"அடைடைபொ என்ன அதிசயம. இன்று நபொன் வெகுப்பில்

விடைடலேகலளபொடு  இடணைந்த பரிலசபொதடனயில் 

இடைமபொறுலதபொற்றே வெழு (Parallax Error) பற்ற 

விளக்க எவ்வெளவு கஸ்டைப்பட்லடைன். இது நல்லே 

உதபொரணைம. மபொணைவெர்கடளக் வகபொண்டு வெந்து 

கபொட்டை லவெண்டும"

அவ்வெழிலய வசன்றே சூழலியலேபொளன் 

(Eenvironmentalist): 

“ஆகபொ இது லபபொன்றே உயர்ந்த சடடைத்த மரங்கள 

சூழலுக்கு மிக முக்கியம. எவெரம இடத 

வவெட்டைபொமல் பபொதுகபொக்க அரசபொங்கம உடைலன 

நடைவெடக்டக எடுக்க லவெண்டும.”



அவ்வெழிலய வசன்றே ஒர படகப்பிடப்பபொளன்: 

“இப்பட ஒர கபொட்சிடயத் தபொன் நபொன் இவ்வெளவு 

கபொலேமும லதடக்வகபொணைடரந்லதன். 

இமமரங்கடளப் படைம எடுத்து, “கண்டுவகபொண்டை

கபொதல்” என்றே தடலேப்லபபொடு  லபபொட்டக்கு 

அனுப்பினபொல் நிச்சயம பரிசு கிடடைக்கும.”

சிறுகடத எழுத்தபொளர் ஒரவெரின் பபொர்டவெயில்: 

"இவ்விர மரங்கடள டவெத்து ஒர கபொதல் 

கடதடயலய படனந்துவிடைலேபொம. தடலேப்ப 

என்ன வகபொடுக்கலேபொம? "கல்லுண்டைபொய் 

கபொதலேர்கள" என்றே வபயர் நல்லே வபபொரத்தம. 

கடதயின் கரவில் அரபொலிக் கிரபொமத்திலே, சபொதி 

வவெற கபொரணைமபொகத் தற்வகபொடலே பரிந்த 

கபொதலேர்கடள இடணைத்து எழுதலவெண்டும. 

அப்லபபொது தபொன் கடதயில் மண்வெபொசடன வீசும.”



அவ்வெழிலய கபொரில் வசன்றே உயர் அதிகபொரி 

ஒரவெர்:

 "இந்த இர மரங்கடளயும பபொர்த்தபொல் குடறேந்தது

எழுபது வெரடைங்ளுக்கு லமல் வெயசு உளளதபொகத் 

வதரியுது.  ஒர லவெடள பிரித்தபொனியர் 

இலேங்டகடய ஆண்டை கபொலேத்தில் நட்டை மரலமபொ 

வதரியபொது. எதுக்கும அரசபொங்க அதிபரக்கு இந்த 

இடைத்டதச் சரித்திரப் பிரசித்தம வபற்றே 

இடைமபொகப் பிரகடைணைப்படுத்த மனு 

வகபொடுப்லபபொம. எனக்கும பதவி உயர்வு 

கிடடைக்கும."

அவ்வெழிலய வசன்றே வதய்வெபொடன ஆச்சியின் 

பபொர்டவெயில்: 

"அங்டக பபொர்  கீலழ கிடைக்கும கபொய்ந்த படன 

ஓடலேகடளயும, மட்டடைடயயும. எவெரம 

கவெனிப்பபொர் அற்று கிடைக்கு. ஒரத்தரம இன்னும 



கபொணைவில்டலேயபொக்கும. அப்ப நபொன உடத 

வீட்டுக்குக் வகபொண்டு லபபொய் அவென் கனடைபொவில் 

இரந்து வெந்திரக்கிறே லபரனுக்குச் சுடுதண்ணி 

டவெச்சு குடுக்கலேபொம. பனமபழத்தில் பினபொட்டும 

பனங்கபொய் பணியபொரமும வசய்து 

பழஞ்லசபொற்றுக்குக் வகபொடுக்கலேபொம. அவென் 

கனடைபொவிடலே உவதல்லேபொம கண்டைவெலன?"

*

**

***

**

* 

இர கபொகங்கள எங்கிரந்லதபொ பறேந்து வெந்து 

படனமர உச்சிகளில் இரந்தன. அந்தச் சமயம 

வதபொப் என்றே சத்தத்லதபொடு இர பனம பழங்கள 

மரங்களில் இரந்து கீலழ பத்டதக்குள 

விழுந்தன. பத்டதக்குள இரந்து இரண்டு 



முயல்கள திக்குதிடச வதரியபொது ஓட்டைம 

பிடத்தன. ஒர கபொகம மற்டறேய கபொகத்டத பபொர்த்து 

வசபொல்லிற்று:

"பபொர்த்திலய பபொர்த்திலய... நபொங்கள இரண்டு 

லபரம உந்த இரண்டு மரங்கடள விடை எவ்வெளவு

பலேசபொலிகள என்று. நபொங்கள இரந்தவுடைன் 

எங்களுக்கு பயந்து தங்கள பிளடளகடளக் கூடை 

கீலழ தளளிப்லபபொட்டனம. அது மட்டுலம, 

அங்டக பபொர் அந்த இரண்டு முயல்கள 

தடலேவதறக்க ஓடுவெது கூடை எங்களுக்குப் 

பயந்துதபொன். இப்ப வதரியட்டும யபொர் பலேசபொலி 

என்று."

அந்த லநரம வீசிய லசபொழகக் சுழிக் கபொற்றல் இர 

கபொகங்களுக்கு மரத்தில் இரக்கமுடயவில்டலே. 

"சீ சீ,  இடவெலமல் இரந்தபொல் நபொம 

பலேமற்றேடவெயபொகிவிடுலவெபொம. லபபொலவெபொம வெபொ" 



என்றே கூறக்வகபொண்டு பறேந்து லபபொயின.

வெரடைங்கள பலே உரண்லடைபொடன. அவ்வெழிலய 

வசன்றே கிழவெர் ஒரவெர் தன் லபரனுக்கு மரங்கள 

இரந்த இடைத்டதக் கபொட்ட, “ரலமஷ்.. அந்த 

முறந்து கீலழ கிடைக்கிறே படன மரங்கடளப் 

பபொர்த்தபொயபொ?” என்றேபொர்.

"ஓம தபொத்தபொ...அடவெக்கு என்ன நடைந்தது? - 

அப்பபொ அடக்கட வசபொல்லுவெபொர்- தபொன் 

வெட்டுக்லகபொட்டடை யபொழ்ப்பபொணைக் கல்லுரிக்கு 

டசக்கிளிடலே படக்கப் லபபொகும லபபொது இந்த 

மரங்கடளப் பபொர்த்து அடக்கட அவெற்றன் 

அழடக இரசிப்பதபொக. ஏன் தபொத்தபொ இந்த 

மரங்களுக்கு இந்த கதி?”



"அலதைன லகட்கிறவாய. குண்ட வீசசில் உந்தை 

இரண்ட மரங்கதளயும Anti Air Craft Gun என 

நிதனத்து Air Force குண்டவீசி 

அழித்துவிட்டவாரகள. அந்தை மரத்துககு கீலழ 

மலேமசெலேம கழிகக வவாயில் சுருட்லடவாட இருந்தை 

ஒரு கிழவனும அந்தை இடத்திலலேதய செரி. ஓரு 

லவதள அந்தைக கிழவதன Anti Air Craft Gun தன 

இயககும விடதைதலேப் லபவாரவாளி எனறு 

நிதனத்தினலமவா ததைரியவாது.”



கததை 8

தபவானனவாதட,  மலேரவதளயம,

பிணைப்தபட்டி

“சபொந்தி” ஒர பிரபலேமபொன கடடை. இறுதியில் 

மனிதனின் ஆன்மபொ சபொந்தி வபறுவெடத 

நிடனவூட்டும வபயர்.    வபபொன்னபொடடை, 

மலேர்வெடளயம, பிணைப்வபட்ட லபபொன்றே 



முக்கியப் வபபொரட்கடள ஈமச்சடைங்கு 

நிகழ்வுக்கபொக விற்படன வசய்யும கடடை. குறுகிய 

லநரத்தில் தபொங்கத்தக்க விடலேக்கு ஏற்றேவெபொறு  

வெபொங்கக் கூடய கடடையபொதலேபொல், 

வெபொடக்டகயபொளர்களுக்குக் குடறேவில்டலே. 

கடடையின் விற்படனப் பகுதியில் வபபொன்னபொடடை,

மலேர்வெடளயம, பிணைப்வபட்ட ஆகிய மூன்றும, 

அன்று  நடைக்கவிரக்கும ஒர தனவெந்தரம, 

அரசியல்வெபொதியுமபொன  ஒரவெரின் ஈமச்சடைங்கு 

நிகழ்வுக்குப்  லபபொவெதற்குத் தமடமத் தயபொர் 

வசய்து வகபொண்டு இரந்தன. அவெர்களிடடைலய 

நடைக்கும உடரயபொடைல் தபொன் இது.

பிணைப்தபட்டி: என்ன நண்பர்கலள, என்னிடைம 

இரந்து சந்தன மணைம வீசுகிறேதபொ? நபொன் ஒர 

பிரபலேமபொன அரசியல்வெபொதியும தனவெந்தரமபொன  

ஒரவெரின் உடைடலேச் சுமக்கப் லபபொகிலறேன். 



அவெரின் கட்சி ஆதரவெபொளர்கள வபரமவதபொடக 

வசலேவு வசய்து சந்தன மரத்தபொல் வசய்த 

பிணைப்வபட்ட லவெண்டும என்று என் 

முதலேபொளியிடைம லகட்டைபடயபொல் என்டன அவெர் 

தயபொர் வசய்தபொர். அது மட்டுமல்லே, இறேந்தவெரின் 

வபயர், அவெர் வபற்றே பட்டைங்கள . கட்சியில் 

அவெர் தடலேவெவரன்பதபொல்  வபட்டக்கு வவெளிலய 

எல்லலேபொரினது பபொர்டவெக்குமபடுமபட  

வசய்யப்பட்லடைன்.

மலேரவதளயம: நீ மபொத்திரலம சுகந்த மணைம 

உளளவென் என்று வபரடமப்படைபொலத. நபொன் 

கூடைத் தபொன் சுகந்த மணைம வீசுபவென். 

இறேந்தவெரின் கட்சிக்வகபொடயின் நிறேத்தில் உளள 

மலேர்களபொல் உரவெபொக்கப்பட்டைவென். அவெரின் 

வபயரம, அவெர் வெகித்த பதவிடயயும, 

கட்சிப்வபயடரயும எழுதிய லலேபல் என்றே 



முகப்பச் சீட்டடையும சுமக்கிலறேன். என்லனபொடு 

என் தமபியும கூடைலவெ இரக்கிறேபொன்.

பிணைப்தபட்டி: உன் தமபியபொ? பரியவில்டலேலய. 

வகபொஞ்சம விளக்கமபொகத் தபொன் வசபொல்லலேன். 

மலேரவதளயம: நபொன் வசபொல்வெது ஆறேட 

நீளத்துக்குத் தயபொரித்த   லரபொஜெபொப்பூ ,மல்லிடக, 

வசவ்வெந்தி லபபொன்றே பூக்கள கலேந்த மலேர் 

வெடளயம. இடதத் தபொன் அவெரின் பிலரதத்தின் 

அரலக டவெக்கப்லபபொகிறேபொர்,  கட்சியின் வபபொதுச் 

வசயலேபொளர்.

தபவானனவாதட: நீங்கள உங்கள சுகந்த 

மணைத்டதப் பற்ற வபரடமயபொகப் 

லபசுகிறீர்கலள, தங்கச்சரிடக டவெத்து 



கபொஞ்சிபரப்பட்டல்; உரவெபொக்கப்பட்டை நபொன் 

எவ்வெளவு வபறுமதியம அழகும வெபொய்ந்தவென் 

என்பது உங்களுக்குத் வதரியுமபொ? எனது நிறேமும, 

கட்சிக் வகபொடயின் நிறேத்துக்குப் வபபொரத்தமபொக 

அடமய லவெண்டும என்பது கட்சிக்கபொரர்கள 

முதலேபொளியிடைம இட்டை கட்டைடள. அதனபொல் 

பிரத்திலயகமபொகக் குறுகிய கபொலேத்தில் 

தயபொரிக்கப்பட்டைவென் நபொன்.

பிணைப்தபட்டி: அதுசரி எனக்குலமல்,  கண்ணைபொட 

மூடப் லபபொட்டை பபொதுகபொப்ப இரக்கிறேடதக் 

கவெனித்தீர்களபொ? அது ஏன் வதரியமபொ?

மலேரவதளயம: நீ வசபொன்னபொல் தபொன் எங்களுக்குப்

பரியும.



பிணைப்தபட்டி: எனக்குள அடைங்கப்லபபொகும 

அரசியல்வெபொதி ஆட்சியில் இரக்கும லபபொது 

அவெரது லபபொஸ்டைர்கள சபொணைத்தபொல் 

எதிர்க்கட்சியினபொல் அலேங்கரிக்கப்பட்டைன. 

அதுவுமில்லேபொமல் அவெர் லபசிய கூட்டைத்தில் 

கற்களும வசரப்பம எறயப்பட்டைது. அது 

லபபொன்று ஒன்றும அவெர் உடைலுக்கு இறேந்த 

பின்னர் நடைக்கக்கூடைபொது என்பதற்கபொகக் 

கண்ணைபொட மூடயபொல் பபொதுகபொத்து இரக்கிறேபொர்கள. 

ஒரவெரம ஊரிடலே வசய்வெது லபபொல் உடைடலேத் 

வதபொட்டு ஒப்பபொரி டவெக்க முடயபொது.

தபவானனவாதட: ஒப்பபொரியபொ? அவதன்ன? 

வகபொஞ்சம விபரமபொய்த் தபொன் வசபொல்லலேன். நபொன் 

ஈமச்சடைங்குகளில் இறேந்தவெரின் வபரடமடயப் 

பற்றப் லபச்சபொளர்கள லபசுவெடதத் தபொன் 

லகளவிப்பட்டரக்கிலறேன்..



பிணைப்தபட்டி : தபொய், தந்டத, கணைவென், பிளடள, 

உற்றேபொர், உறேவினர் எவெலரனும இறேந்து விட்டைபொல் 

ஒரவெரடடைய உளளத்தில் எழுகின்றே 

துன்பஉணைர்டவெ வவெளிக்கபொட்டை ஒப்பபொரி 

பபொடைப்படுகிறேது. இறேந்தவெர்களின் வெரலேபொறு 

பற்றத் வதரியபொதவெர்கள அப்பபொடைல் மூலேம 

வெரலேபொற்றடன அறய முடயும. ஒப்பபொரிப் 

பபொடைல்களின் இடச, விளமபமும மத்யமும 

கலேந்த ஒர லேய அடமப்பில் முகபொரி, ஆகிரி 

முதலேபொன இரபொகச் சபொயலுடைன் விளங்குகின்றேது.

மதலேரவதளயம: எனக்குச் சினிமபொ பபொடைல் 

லகட்டு அலுப்பத் தட்டப் லபபொச்சு. ஒர 

ஒப்பபொரிடயத்தபொன் லகட்லபபொலம. உனக்குத் 

வதரிந்தபொல் ஒர ஒப்பபொரிடயப் பபொலடைன்.



பிணைப்தபடடி : ஒர மடனவி தன்டறே பரஷன் 

மடறேந்ததுக்கு டவெத்த ஒப்பபொரிடயப் 

பபொடுகிலறேன் லகளுங்கள.

“ஆலேமரம லபபொலே அண்ணைபொந்து நிப்லபனு

நபொன் ஒய்யபொரமபொ வெந்லதலன

இப்ப நீ பட்டை மரமலபபொலே

பட்டுப் லபபொயிட்டடைலய.

வபபொட்டு இல்லே பூவில்டலே

பூச மஞ்சளும இல்லே

நபொன் கட்டன ரபொசபொலவெ

என்ன தனியபொக விட்டுத்தபொன் லபபொனிங்க.



பட்டு இல்டலே தங்கம இல்டலே

பரிமபொறே பந்தல் இல்லே

படடைவயடுத்து வெந்த ரபொசபொ

பபொதியிலே லபபொரிங்கலள

நபொன் முன்லன லபபொலரன்

நீங்க பின்லன வெபொரங்லகபொ

என வசபொல்லிட்டு

இடைமபிடக்கப் லபபொயிதங்களபொ.

நபொன் கபொக்கபொவெபொட்டும கத்தரலன,

உங்க கபொதுக்கு லகக்கடலேயபொ

வகபொண்டுவெந்த ரபொசபொலவெ

உங்களுக்குக் கபொதும லகக்கடலேயபொ.

நபொன் லகட்டை லநரவமல்லேபொம

ஆயிரம ஆயிரமபொய் தந்தனங்கள.



தங்கம டவெரமபொய் எனக்குப் லபபொட்டனங்கள

பினபொமியில் ஊர் முழுவெதும

கபொணிகள, வீடுகள வெபொங்கினங்கள

இப்ப அடவெ அரசு எடுக்கப் லபபொகுலத

நபொன் என்ன வசய்ய என் ரபொசபொலவெ? 

தபவானனவாதட: நீ பபொடய பபொடைல் என் மனடத 

உரக்குகிறேது. அழுடக வெரம லபபொல் இரக்கிறேது.

அரசியலும கலேந்து இரக்கிறேது. கடடைசி சிலே 

வெரிகள உன் கற்படனயபொ?

பிணைப்தபட்டி: இப்பட வெந்திரப்பவெர்களின் 

கண்களில் கண்ணீர் வெரம பட எல்லலேபொரபொலும 

லசபொகக் குரலில் பபொடைமுடயபொது. இதற்வகன 

ஒப்பபொரி பபொட அனுபவெம வெபொய்ந்த கூலிக்கு 

மபொரடப்லபபொர் உண்டு. ஒர கிரபொமத்துக்வகன 

தனிப்பட்டை கூட்டைம அது. வகபொடுக்கிறே கூலிகட்கு



ஏற்றேவெபொறு பபொடுவெபொர்கள. நபொடலேந்து லபர் 

சுற்றயிரந்து கட்டப்பிடத்துப் பபொடுவெபொர்கள. 

நீலிக் கண்ணீர் வெடப்பபொர்கள. கிளிசரிடன கூடைச் 

சிலே சமயம அழுடக வெரப் பபொவிப்பபொர்கள. 

இனத்தவெர்கடளக் கண்டைதும தம குரடலே 

உயர்த்தி ஒப்பபொரி டவெப்பபொர்கள பபொடும லபபொது 

தமது இறேந்த கணைவெடனலயபொ பிளடளடயலயபொ 

நிடனத்துப் பபொடுவெதபொல் அவெர்களுக்லக அழுடக 

வெந்துவிடும. கூலி வெபொங்கி ஒப்பபொரிடவெக்கும 

அவெர்களுக்கு இறேந்தவெர் பற்ற விபரம வதரியபொது.

மலேரவதளயம: கிரபொமத்து இலேக்கியம இன்னும 

மடறேயவில்டலே லபபொலே. லபச்சபொளர் 

இறேந்தவெடரப் பற்ற லபசும லபபொது பீதபொமபரம 

என்றே என்டன தங்களுக்குப் லபபொர்த்தி லபச 

டவெப்பபொர்கள என நிடனப்பபொர்கள. ஆனபொல் 

அந்தப் வபபொன்னபொடடை இறேந்தவெரின் உடைலுக்கு 



மபொடலே லபபொட்டு, வபபொன்னபொடடையபொல் 

லபபொர்ப்பபொர்கள. பபொவெம நன்ற வசபொல்லே முடயபொத 

நிடலே அவெரக்கு.

பிணைப்தபட்டி: அது சரி, திர பீதபொமபரம உமடம 

முக்கிய பளளிகளுக்கு லபபொர்ப்பதன் அர்த்தம 

என்ன?

தபவானனவாதட: பீதபொமபரம என்று வபரடமயபொக 

அடழக்கப்படும நபொன் வெடைவமபொழியபொன 

சமஸ்கிரதத்டத அடப்படடையபொக வகபொண்டைவென். 

பீதம, அமபரம என்று எனப் வபயடரப் 

பிரித்தபொல், பீதம  என்பது தங்கவெண்ணைம என்றும

அமபரம என்றேபொல் துணி என்றும வபபொரளபடும. 

லதபொளகடளச் சுற்றப் லபபொர்த்துக் வகபொளளலவெபொ 

அல்லேது இடுப்பில் கட்டக்வகபொளளலவெபொ 

பயன்பட்டை பட்டுச் லசடலேயிலேபொன துணி. 

தற்கபொலேத்தில் வபபொன்னபொடடை என்று பரவெலேபொகப் 



லபசப்படுகிறேது. தங்க இடழகடளக் கலேந்து 

வநய்திரப்பர். அல்லேது துணிக்கடரயபொவெது 

தங்கம கலேந்து வநய்யப்பட்டரக்கும. 

வமபொத்தத்தில் இந்தத் துணி தகதக என்று 

மின்னியபட மிகக் கவெர்ச்சிகரமபொக இரக்கும. 

விலசடை நபொட்களில் பயன்படுத்தினர். இந்து மதத் 

வதபொடைர்பபொன கபொரியங்கடளப் பட்டைபொடடை, 

பீதபொமபரம அணிந்து வசய்வெது சிறேந்த பலேடனக் 

வகபொடுக்கும எனக் கரதப்பட்டைது. 

வபபொன்னபொடடை(பீதபொமபரம) லபபொர்த்திப் 

வபபொற்கிழியும வெழங்குதல் பண்டடைக் கபொலேத்தில் 

மன்னர்கள, தமடம அண்டய  பலேவெர்கள 

முதலேபொலனபொரக்குச் வசய்த மரியபொடதயபொகும.

மலேரவதளயம: இந்த நிகழ்ச்சியில் லபசும 

லபச்சபொளர்கள சிலேர் சிலலேடடையபொகப் 

லபசுவெபொர்கள. நபொன் லகளவிப்பட்லடைன் 



அண்டமயில் இறேந்த தமிழ்நபொட்டு முதல் 

அடமச்சர்; மரணைத்துக்கபொன இரங்கல் 

வசய்திகளில் கவெனத்டதக் கவெர்ந்த வெரிகள: 

'செந்தியவாவின மகளவாகப் பிறந்தைவர இந்தியவாவின 

மகளவாக இறந்தைவார'. 32 ஆண்டுகளுக்கு முன்ப 

இந்திரபொ கபொந்தி படுவகபொடலே வசய்யப் 

பட்டைலபபொது தமிழ் வெபொர இதழ் ஒன்று 

அட்டடையிலலேலய அவெரக்கபொன அஞ்சலிக் 

'கவிடத'டய வவெளியிட்டரந்தது. அந்தக் 

'கவிடத' இப்பட முடந்தது: 'பிரியதைரசினி, 

உனதனயும பிரிய லநரந்தைலதை'. இந்திரபொ கபொந்தியின்

முழுப் வபயர் இந்திரபொ பிரியதர்சனி என்பது 

இங்கு நிடனவுகூரத் தக்கது.

தபவானனவாதட: அவதல்லேபொம சரி. நபொங்கள 

எல்லலேபொரம இறேந்தவெலரபொடு உடைன்கட்டடை ஏறே 

லவெண்டயது தபொனபொ? எங்களுக்கு அஞ்சலி 



வசலுத்த ஒரவெரம இல்டலேயபொ?

பிணைப்தபட்டி: சத்தம லபபொட்டுப் லபசபொலத. 

அலதபொ இறேந்தவெரின் கட்சியபொளர்கள 

வெந்துவிட்டைபொர்கள, எங்கடளக் கூட்டப்லபபொக. 

இது நபொம மனித இனத்துக்குச் வசய்யும 

லசடவெயபொக இரக்கட்டுலம.



கததை 9

கவாகமும – நவாயும

அன்று பரட்டைபொசிச் சனிக்கிழடம. அமமபொவும 

அப்பபொவும பரட்டைபொசிச் சனிக்கிழடமக்கு விரதம. 

இரவெரம கபொடலே, வெண்ணைபொர்பண்டணை 

வெரதரபொஜெப் வபரமபொள லகபொயிலுக்குப் லபபொய் 

நல்வலேண்டணை எரித்து, சிவெனுக்கு அர்ச்சடன 

வசய்து வெந்தபொர்கள. அவெர்கள தங்கலளபொடு 



என்டனயும வெரமபட கூப்பிட்டைலபபொது நபொன் 

சபொக்குப் லபபொக்குச் வசபொல்லிக் கடைத்திவிட்லடைன். 

அப்பபொவுக்கு ஏழடரச் சனி கடடைக்கூறேபொம. அமமபொ

வசபொன்னபொள. முதற் கூறல் அக்சிவடைன்ட் 

பட்டைவெர் நல்லேகபொலேம தன்டறே மபொங்கல்யப் 

பபொக்கியத்தபொல் அவெர் உயிர் தப்பியது ஏலதபொ 

கடைவுள பண்ணியம என்பபொள அவெள. அடக்கட. 

ஏழடரச் சனி முதல் கூறு நடைக்கும லபபொது 

கபொணியில் பங்கு லகட்டு  அப்பபொ லபபொட்டை 

லகஸில் லதபொற்றுப் லபபொனபொர். நடுக்கூறு நடைக்கும 

லபபொது தபொன் அப்பபொவுக்கு பரலமபொசன் 

கிடடைத்தது. அக்கபொவுக்குத் திரமணைம நடைந்தது. 

கனடைபொ மபொப்பிளடள லவெறு. அந்த நல்லே 

கபொரியங்கடளப் பற்ற அமமபொ லபசமபொட்டைபொள. 

அமமபொ பயப்பட்டைபொள,  கடடைக்கூறல் என்ன 

நடைக்குலமபொ என்று. இதுக்வகல்லேபொம கபொரணைம 

ஊர் சபொஸ்திரி சதபொசிவெம தபொன். மபொதத்துக்கு ஒர 



தடைடவெ அவெரிடைம ஐமபது ரூபபொய் வகபொடுத்து 

ஆலலேபொசடன லகட்கபொவிட்டைபொல் அமமபொவுக்குத் 

திரப்தியில்டலே. அவெர் வசபொன்னபட 

சனிக்கிழடம விரதப் டபத்தியம அவெடளப் 

பிடத்துக் வகபொண்டைது. சதபொசிவெத்தபொரின் 

ஆலலேபொசடனப்பட ஒவ்வவெபொர சனிக்கிழடமயும 

அப்பபொவுக்கபொக அமமபொ விரதம இரந்தபொள. 

எனக்குத் தபொன் வெயிற்றல் அட. சனிக்கிழடமயில் 

தபொன் மபொர்க்கண்டைன் கிடைபொய் வவெட்டக் கூறு 

லபபொடுகிறேவென். படன ஓடலேயிடலே 

வகபொழுப்லபபொடடை கட்டத் தரம அந்த இறேச்சிடய 

ரசித்து சபொப்பிடைபொமல் இந்தச் சனிக்கிழடம 

விரதம தடுத்துவிட்டைது. ஒலர ஒர சனிக்கிழடம 

சித்தப்பபொ வீட்டுக்குப்லபபொய் அமமபொவுக்குத் 

வதரியபொமல் அந்த இடறேச்சிடயச் சபொப்பிட்டு 

வெந்தனபொன். அமமபொவுக்குத் வதரிந்திரந்தபொல் 

வீட்டுக்குளடள என்டன விட்டரக்கமபொட்டைபொள.



லகபொயிலுக்குப் லபபொய் வெந்து, சடமத்து, டகயில் 

வெபொடழயிடலேயில் கபொகத்துக்குப் படடைக்கச்  

லசபொறு கறயுடைன் முற்றேத்துக்கு அமமபொ 

லபபொவெடதக் கண்லடைன். கத்தரிக்கபொய் வபபொரித்த 

குழமப, முரங்டகயிடலே வெடறே, பபொவெக்கபொய்  

வபபொரியல் , துவெரம பரப்ப கற , படைலேங்கபொய் 

வெதக்கல், உரடழக் கிழங்கு பிரட்டைல் வெபொசடன 

மூக்டகத் துடளத்தது. சனிக்கிழடம விரதத்துக்கு 

முரங்டகயிடலேக் கற அவெசியம இரந்தபொக 

லவெண்டும. இது அமமபொவின் நமபிக்டக. சுத்த 

பசு வநய்யின் மணைம கூடை வீசியது. அடத்தது 

லயபொகம கபொகங்களுக்கு.  வீட்டல் படழய 

பரபொசக்திப் பபொடைலேபொன கபொ கபொ கபொ என்றே பபொடைல் 

லரடலயபொவில் லகட்டைது. அவெவின் கபொ கபொ கபொ 

என்று கபொகத்டத அன்பபொக விரந்துக்கு கூப்பிடும 

அடழப்பம பரபொசக்தியில் வெரம கபொ கபொ 



பபொடைடலேயும லகட்டைவுடைன் எனக்கு சிரிப்பத்தபொன்

வெந்தது. தபொளத்தில் தபொன் என்ன ஒற்றுடம.

இந்தக் கபொகங்கள வபபொல்லேபொதது. சமயம பபொர்த்துப்

பரட்டைபொசி சனிக்கிழடமகளில் ஓட 

ஒளிந்துவிடும. பலே வீடுகளில் கபொகங்களுக்கு 

வெரலவெற்ப.  பபொவெம அமமபொ வதபொண்டடை கிழியக் 

கத்திய பிறேகு எங்டகலயபொ இரந்து பக்கத்து 

வீடுகளில் வெயிறு முட்டைச் சபொப்பிட்டு விட்டு 

லவெண்டைபொ வவெறுப்பபொக துணிமணிகள கபொயப் 

லபபொட்டை வகபொடயில் வெந்தமர்ந்தது ஒர கபொகம. 

“ஐலயபொ அமமபொ பசிக்குது. இரண்டு நபொளபொகப் 

பட்டனி. ஏதும சபொப்பபொடு இரந்தபொ 

லபபொடுங்லகபொ”, பிச்டசக்கபொரன் குரல் 

லகட்டைடயில் லகட்டைது. அவென் லபபொட்டை 



சத்தத்தில் கபொகம பறேந்து லபபொய் விடுலமபொ என்றே 

பயம அமமபொவுக்கு. ”ஏய் ஒர மணித்தியபொலேம 

கழித்து வெபொ பபொர்ப்பம” என்றேபொள அமமபொ. 

மனிதனின் பசிடய விடை கபொகத்தின் பசி தபொன் 

அவெளுக்கு முக்கியமபொகப் பட்டைது. எல்லேபொம 

சனிபகவெபொன் வசய்கிறே லவெடலே.  மதில் லமல் 

நபொய்க்கு எட்டைபொதவெபொறு சபொப்பபொட்டடை டவெத்தபொள. 

அவெள முகத்தில் ஒர திரப்தி. சனி பகவெபொன் 

வெந்துவிட்டைபொர் என்றே திரப்திலயபொ என்னலவெபொ. 

நடைப்படத தூரத்தில் இரந்து லவெடக்டக 

பபொர்த்துக்வகபொண்டரந்லதன்.

 “உன் வபபொறுடமக்குப் பபொடைம கற்பிக்கிலறேன். 

லபபொன கிழடம கபொய டவெத்த மிளகபொடய 

கிளறயதுக்கு என்டனக் கல்லேபொலே எறந்து 

துரத்திய உன்டன பழி வெபொங்கபொமல் நபொன் விடைப் 

லபபொவெதில்டலே.  நபொன் சபொப்பிட்டைபொல் தபொன் நீ 



சபொப்பிடை முடயும. நபொன் பக்கத்து வீட்டடை 

சபொப்பிட்டு விட்லடைன்” என்பது லபபொல் சபொப்பபொடு 

இரந்த பக்கம பபொரபொமல் லவெறு பக்கம தன் 

தடலேடயத் திரப்பி டவெத்திரந்தது அக்கபொகம. 

பழிவெபொங்க நிடனத்த அக்கபொகம என்ன 

நிடனத்தலதபொ என்னலவெபொ வகபொடயில் கபொயப் 

லபபொட்டரந்த அப்பபொவின் வவெளடள நிறே மல் 

லவெட்டயில் தன் எச்சத்தபொல் லகபொலேம லபபொட்டைது. 

அமமபொ பபொர்த்துவிட்டைபொள. என் வசய்வெது 

வெந்தலதபொ ஒலர ஒர கபொகம. அதன் லமல் கல் 

எடுத்து வீசி தன் லகபொபத்டதத் தணிக்க 

முடயபொலத, அதுவும பரட்டைபொசி சனிக்கிழடம 

அன்று. சனி பகவெபொனுக்கு எள எண்டணை எரித்தப் 

பிறேகு கபொகம வசய்த வசயலுக்கபொக அடத 

தண்டக்கலேபொலமபொ?. அவெர் லகபொபிக்க மபொட்டைபொலரபொ?

அப்பபொவுக்கு இன்னும ஏழடரச் சனி 

முடயவில்டலே. கபொகம லகபொபப்பட்டு 



சனிபகவெபொனுக்குக் லகபொள மூட்டை, அவெர் எதபொவெது 

எக்கச்சக்கமபொக கடடைக்கூறல் வசய்து விட்டைபொல்? 

அப்பபொவுக்கு ஏழடரச் சனி முடயும மட்டும 

கவெனமபொக இரக்கும பட சபொஸ்திரி கூடை 

எச்சரிக்டக வசய்தவெர். அவெள அடதவயல்லேபொம 

லயபொசித்திரக்க லவெண்டும. விரந்துக்கு வெந்தலதபொ

ஒலர ஒர கபொகம. அடத ஆதரவெபொக வெரலவெற்று 

சபொப்பபொட்டடைக் வகபொடுக்கபொவிட்டைபொல் இன்று 

நபொங்கள பட்டனி. அது சபொப்பிட்டு ஏவெடறே விட்டை

பிறேகு தபொன் எமக்கு அமமபொ சபொப்பபொடு 

லபபொடுவெபொள. இல்லேபொவிட்டைபொல் அவெள சுடவெயபொக 

சடமத்த கறச்லசபொறு ஆறப் லபபொய்விடும. 

“அமமபொ, கபொகங்களுக்கு மரக்கறச் லசபொறு 

பிடக்கபொது. மீன் அல்லேது இடறேச்சி கற 

டவெத்தபொல் அடவெ மணைத்துக்கு உடைலன 

வெந்திடும” என்லறேன் நபொன் கிண்டைலேபொக.



“லடைய் நீ வெபொடய மூடு. உனக்குத் தபொன் இதிடலே 

நமபிக்டகயில்லேடலே என்றேபொல் சுமமபொ இரக்க 

லவெண்டயது தபொலன” அமமபொ என்டன 

அதட்டனபொள.

பபொவெம எங்கள வீட்டு ஜிமமிக்கு கூடை பசி. பபொவெம

அதுவும வீட்லடைபொடடை விரதம. நபொக்டக வவெளிலய

நீட்டயபட தனக்கு அதில் ஒர பங்கு 

கிடடைக்கபொதபொ என்று தவித்து நின்றேது. 

கலியபொணைவீட்டு மிச்சச் சபொப்பபொடும, 

லஹபொட்டைல்களில் எஞ்சி இரந்த 

சபொப்பபொட்டடையும ஒர டக கபொகங்களுடைன் 

லபபொட்ட லபபொட்டுக் வகபொண்டு சபொப்பிடும 

ஜெமமிக்கு பரட்டைபொசி சனிக்கிழடமகளில் மட்டும 

கபொகங்களுக்கு ஏன் இந்த தனிச் சலுடக என்பது 

விளங்கபொத பதிரபொக இரந்தது. வலேபொள வலேபொள 



என்று அடக்கட குடரத்தது. வகபொடயில் இரந்த 

கபொகத்டத  லகட்டைலபபொது அது வசபொல்லிற்று:  “ஏய் 

ஜிமமி!  நபொங்கள சர்வெ வெல்லேடம படடைத்த 

சனிபகவெபொனின் அலுவெலேக வெபொகனம. அதபொவெது 

ஒபிசல் வவெகிக்கல். அவெர் நிடனத்தபொல் தன் 

ஏழடர வெரடை ஆட்சியில் ஆட்கடள ஆட்ட 

டவெக்க முடயும. என்டன தபொஜெபொ வசய்தபொல் நபொன் 

அவெரக்கு சிபபொரிசு வசய்து கஷ்டைத்டத அவெர் 

ஆட்சி கபொலேத்தில் வகபொடுக்கபொமல் வசய்து 

விடுலவென். அதற்கபொக எனக்கு ஒர தனி 

மரியபொடத.”

“ஓ அப்ப ஒர வித ஊழல் என்று வசபொல்லலேன்” 

என்றேது ஜிமமி.

“ஏய் ஜெமமி, அதிகம லபசபொலத. உனக்கும 

பிரச்சிடனடய தரச் வசபொல்லுவென்.”



“என்ன என்டன மிரட்டுகிறேபொயபொ? நபொன் 

எல்லலேபொடரயும பபொதுகபொக்கும டவெரவெரின் 

வெபொகனம. அவெர் இரக்கு மட்டும எனக்வகன்ன 

பயம?”

“அப்படவயன்றேபொல் டவெரவெரக்குப் வபபொங்கிப் 

படடைக்கும லபபொது உனக்கு என்டனப் லபபொல் ஏன்

சலுடக கபொட்டுவெதில்டலே?”

“ஏன் என்றேபொல் உன்டனப் லபபொல் 

நன்றயில்லேபொதவென் அல்லே நபொன். நபொய் ஒர 

நன்றயுளள மிரகம எனக் 

லகளவிப்பட்டரப்பிலய. அது தபொன் என்டன 

அன்பபொய் வீட்டல் வெளர்க்கிறேபொர்கள. உனக்கு 

வெரஷத்தில் சிலே தினங்களுக்குத் தபொன் மரியபொடத 



வகபொடுக்கிறேபொர்கள. மற்றே நபொட்களில் கல் எறந்து 

துரத்திவிடுவெபொர்கள,” ஜிமமி தன் வககௌரவெத்டத 

விட்டுக் வகபொடுக்கவில்டலே.

அமமபொவுக்குக் கபொகம சபொப்பிடைபொமல் ஜிமமியுடைன் 

லபசிக் வகபொண்டரந்தது பரியவில்டலே. ஜிமமி 

வதபொடைர்ந்து குடரத்தது. கபொகம கடரந்தது. 

இரண்டும வதபொடைர்ந்து லபசிக் வகபொண்டைன. 

அவெர்கள பபொர்டவெயில் எனக்குப் பரிந்தது 

அவெர்களுக்கிடடைலய உளள வககௌரவெப் 

பிரச்சிடன என்று.

 “ஏய் ஜிமமி என்டனப் பற்ற மகபொ கவி 

பபொரதியபொர் கூடை கபொக்டகச் சிறேகினிலலே.. என்று 

பபொடயிரக்கிறேபொர். என் நிறேத்தின் அழடகக் கண்டு 

ரசித்திரக்கிறேபொர்.. அலதபொ லகட்டைபொயபொ அந்த கபொக்கபொ

பபொடைடலே. அது கூடை நடகர் திலேகம தன் முதல் 



படைத்தில் பபொடயது. அந்தப் படைம வெந்தலபபொது 

எங்கடளப் பபொர்த்து ஒற்றுடமக்கு எடுத்துக் 

கபொட்டைபொகப் பபொடுவெபொர்கள.”

“ஒற்றுடமயபொ?”

“ஆமபொம. உங்கடளப் லபபொல் நபொலு லபர் 

கூடனபொல் வெள வெள என்று குடரத்து, கடத்து, 

சண்டடை லபபொடைமபொட்லடைபொம. 

பிரச்சடனவயண்டைவுடைன் கபொ கபொ கபொ என்று ஒர 

குரல் வகபொடுத்தபொல் லபபொதும. நபொலு திடசயில் 

இரந்தும எமமினம பறேந்து வெந்திடும. ஒர நபொள 

இப்படத்தபொன் ஒர சிறுவென் மரத்தில் ஏற 

கூட்டல் உளள என் முட்டடைகடளக் களவெபொடைப் 

பபொர்த்தபொன். எனது சலகபொதரி அடதக் கண்டு 

விட்டைபொள. உடைலன அவெள லபபொட்டை   கூக்குரலில் 

என் வசபொந்தக்கபொரர், நண்பர்கள எல்லலேபொரம 



பறேந்து வெந்து சிறுவென் தடலேயில் வகபொத்லதபொ 

வகபொத்தி இரத்தம வெழிய சிறுவெடன ஓடைச் வசய்து 

விட்டைபொர்கள. சபொப்பபொட்டடைக் கூடை 

பகிர்ந்துண்ணுலவெபொம.” என்றேது வபரடமயபொக 

கபொகம. 

“ஓலகபொ. ஆனபொல் என்டனக் குளிப்பபொட்ட, தடலே 

வெபொரி கவெனிப்பது லபபொன்றே மரியபொடத உனக்கு 

நடைப்பதில்டலேலய.”

“ஏன் இல்டலே? என் வபயரில் யபொழ்ப்பபொணைத்தில் 

கபொக்டகத் தீவு என்றே வபயர் உளள கடைலலேபொரப் 

பகுதி கூடை உண்டு. கிட்டைடயில் வகபொழுமபில் 

என் இனத்தவெர்கள சிலேர் தீடீவரன்று இறேக்கத் 

வதபொடைங்கினர். உடைலன மபொநகரசடப அதற்கு 

கபொரணைம கண்டு நடைவெடக்டக எடுத்தது. நபொம 

நகடரச் சுத்தம வசய்யும வதபொழிலேபொளிகளுக்கு ஒர



விதத்தில் உதவி வசய்கிலறேபொம. உன்டனக் 

கண்டைபொல் பிடத்து, கூட்டுக்குள அடடைத்து, 

வகபொண்டு லபபொய் விடுவெபொர்கள. மக்கடள 

விசரபொக்கி விடுவெபொய் என்றே பயம லவெறு.”

“ஏய் அப்படச் வசபொல்லேபொலத. நீ கூடை வதபொற்று 

லநபொடயப் பரப்பி விடுவெபொய் என்று சனங்கள 

பயப்படுகிறேபொர்கள.”

“நபொன் பிறேரக்கு உதவி வசய்யும இனத்டதச் 

லசர்ந்தவென். குயில் கூடை என் கூட்டல் தபொன் 

முட்டடையிடும. நபொன் அடடைகபொத்து அதன் 

முட்டடைகடளப் வபபொரிக்க டவெப்லபன். குஞ்சுகள

வவெளி வெந்ததும அடவெ வெளரம மட்டும 

தபொதியபொக கவெனிப்லபன். நீ அப்பட ஒர நல்லே 

கபொரியம வசய்திரக்கிறேபொயபொ?”

“ஏன் இல்டலே. என் வீட்டு எஜெமபொனின் 



குழந்டதகடள என்டன நமபி எத்தடன தடைடவெ 

தனிடமயபொக விட்டுப் லபபொயிரக்கிறேபொர்கள. அது 

வதரியுமபொ உனக்கு?”

“ஏய் ஜிமமி உன்டனப்பற்ற அதிகம பழுகபொலத. 

என்டனப் பற்றய கபொகமும நரியும என்றே 

பிரபலேமபொன கடத லகளவிப்பட்டரக்கிறேபொயபொ?”

“ஏன் இல்டலே. நீ நரியபொல் ஏமபொற்றேப்பட்டை 

கடதடயத் தபொவன வசபொல்லுகிறேபொய். அந்த 

வெடடைக்கு என்ன நடைந்தது?”

“அலடைய் ஜிமமி, அடதயல்லே நபொன் வசபொல்வெது. 

ஏ.யீ மலனபொகரனின் பிரபலேமபொன இலேங்டகக் 

கபொகத்தின் பபொடைலில் வெந்த கடதடயப் பற்ற. 

நரிக்குக் கபொதுடலே பூ டவெத்துவிட்டுப் லபபொன 



பத்தியுளள இலேங்டக கபொகத்தின் வமபொடைர்ன் கடத

அது.”

அவெர்களிடடைலய நடைந்த சமபபொஷடணை 

அமமபொவின் வபபொறுடமடயச் லசபொதித்தது. ஜிமமி 

கபொகத்டத சபொப்பிடை விடைபொமல் குடரத்துக் 

வகபொண்டரந்தது. கபொகமும கடரந்தபட இரந்தது. 

அடவெகளுக்கிடடைலய என்ன லபசுகிறேபொர்கள என 

நபொன் கற்படன வசய்துலகபொண்லடைன்.  அவெளுக்கு 

எரிச்சடலேக் வகபொடுத்தது. கீலழ கிடைந்த கல்டலேத் 

தூக்கி ஜிமமி லமல் எறந்து “ஓடப் லபபொ நபொலய”  

என்று துரத்தினபொள.  அது வெள வெள என்று 

கதறயபட ஓடயது. பபொர்க்கப் 

பரிதபொபமபொகயிரந்தது. அடுத்த பதன் கிழடம 

அரசட டவெரவெர் வெடடைமபொடலே சபொத்தி வபபொங்கல்..

அது தபொன் எனக்கு ஞபொபகத்துக்கு வெந்தது. 

அப்லபபொ பபொர்ப்லபபொம ஜிமமிக்கு அமமபொ 

மரியபொடத வசய்கிறேபொளபொ என்று.



ஜிமமி லபபொனபின்பம வகபொடயில் இரந்த கபொகம 

சபொப்பிடை மறுத்தது. அமமபொவின் கபொ கபொ என்றே 

பரிதபொபமபொன ஓலேத்டதக் லகட்டு மனம இரங்கி 

இன்னும இரண்டு கபொகங்கள சபொப்பிடை மதிலில் 

வெந்தமர்ந்தன. வகபொடயில் இரந்த கபொகமும 

அடவெயலளபொடடை லசர்ந்து உண்ணை ஆரமபித்தது. 

“கனகம எனக்குப் பசி வெயித்டதப் பிடுங்குது” 

என்று அப்பபொ உளளுக்குள இரந்து சத்தம 

லபபொட்டைபொர். எனக்கு மனதுக்குள சந்லதபொஷம. 

சபொப்பிடை வீட்டுக்குள அமமபொவுக்குப் பின்னபொல் 

லபபொலனன். ஜெமமியும அப்பபொ வசபொன்னது 

விளங்கிலயபொ என்னலவெபொ என் பின்னபொல் வெந்தது. 

நல்லேகபொலேம எல்லேபொ கபொகங்களும முழுடதயும 

சபொப்பிடும மட்டும அமமபொ நிற்கவில்டலே. 



கபொகங்கள இல்லேபொத லதசங்களில் பரட்டைபொசி 

சனிக்கிழடம விரதம இரப்பவெர்கள கபொகத்துக்கு 

சபொப்பபொடு டவெக்க என்ன வசய்வெபொர்கள என்று 

லயபொசித்லதன். பதில் கிடடைத்தது. கலியபொணைத்தில் 

வபபொமடமப் பசுக் கன்று, வெபொடழ மரம, 

முரக்டக மரம  டவெத்து கலியபொணைச் சடைங்குகள 

வசய்வெது லபபொல் வபபொமடமக் கபொகத்துக்கு 

சபொப்பபொட்டடை டவெப்பபொர்கள லபபொலும என்றேது 

என் மனம. கிட்டைடயில் கனடைபொவில், பரட்டைபொசிக் 

சனிக்கிழடம அன்று இரண்டு கபொகத்டத 

எங்கிரந்லதபொ வகபொண்டு வெந்து கூட்டுக்குள 

அடடைத்து டவெத்து லகபொயிலில் சபொப்பபொடு டவெக்க 

இரண்டு வடைபொலேர் எடுத்ததபொக என் அத்தபொன் 

லபபொன் வசய்த லபபொது வசபொன்னபொர். லகட்கும 

லபபொது லவெடக்டகயபொகயிரந்தது. எல்லேபொம 

மக்களின் மூடை நமபிக்டக தபொன். அடத டவெத்து 



லகபொயில்கள பிஸ்னஸ் வசய்யினம.  “கபொக்டகச் 

சிறேகினிலலே நந்தலேபொலேபொ, மடடைடமத் தனம 

லதபொன்றுதடைபொ நந்தலேபொலேபொ” என்று எனக்குள 

பபொரதியபொர் பபொடைடலே திரத்திப் 

பபொடக்வகபொண்லடைன்.



கததை 10

மதலேயும மதலே ஏறியும

அந்த  மடலேத் வதபொடைர்களுக்குள தனித்து நின்றே  

உயர்ந்த மடலேயின் கமபீரத்தின் லமல் லமபொகம 

வகபொண்டு லமகங்கள ஒன்றுடைன் ஒன்று லபபொட்ட 

லபபொட்டுக் வகபொண்டு மடலேடயத் தழுவி 

முத்தமிட்டுக்வகபொண்டரந்தன. சிலே 



கரலமகங்கள  பூரிப்பில் அதன்லமல் 

ஆனந்தக்கண்ணீர் வெடத்தன. அக் கண்ணீர் 

ஆறேபொய் வபரக்வகடுத்து ஓடயது. இதமபொன குளிர் 

கபொற்றன் பரிசத்திலும லதகத்தின் அடணைப்பிலும 

மூழ்கிக்கிடைந்த அந்த மடலேடய தன் 

ஊன்றுலகபொலினபொல் குத்தி உழுப்பினபொன் அந்த 

மடலேலயற.  முதுகில் பபொரத்டதயும  சுமந்து 

வகபொண்டு கீழ்மூச்சும லமல்மூச்சும 

வெபொங்கியவெபொலறே ஏறும மனிதடனப் பபொர்த்துச் 

சிரித்தது மடலே. 

“ஏன் சிரிக்கிறேபொய் நீ?” என்றேபொன் மனிதன்.

“யபொர் நீ? எதற்கபொக உன் ஊசி லபபொன்றே 

ஊன்றுலகபொலினபொல் என்டனக் குத்தி 

எழுப்பகிறேபொய்? என் லமல் ஏறுவெதற்கு இவ்வெளவு



மூச்சு வெபொங்கிறேபொலய. அலதபொ பபொர்த்தபொயபொ என் 

லமல் ஏற நின்று இலேகுவெபொகப் பல் லமயும 

ஆடுகடள. அடத நிடனக்கத்தபொன் சிரிப்ப 

வெந்தது“ என்றேது மடலே.

“அடவெ மடலே ஆடுகள. அந்தச் சூழ்நிடலேக்கு 

ஏற்றேவெபொறு தங்கள வெபொழக்டகடய 

அடமத்திரக்கின்றேன. அது சரி நீ தபொன் இங்குளள 

மடலேகளுள உயர்ந்தவெனபொலம. உன் வபயர் 

என்ன?  உன் உயரம என்ன?” என்று லகட்டைபொன் 

மனிதன்.

“வதரிந்திரந்து தபொன் என்டனப் பரிலசபொதிக்கக் 

லகட்கிறேபொயபொ? அல்லேது வதரியபொமல் தபொன் 

லகட்கிறேபொயபொ?”  சிரித்தபட லகட்டைது மடலே.



“கிட்டைத்தட்டை உன்டனச் சுற்ற உளள  மடலேகள 

எல்லேபொலம ஒலர மபொதிரியபொக இரக்கின்றேன. அது 

தபொன் லகட்லடைன். உன் உச்சிடயத் வதபொட்டு என் 

நபொட்டன் வகபொடடய பறேக்க விடைப் லபபொகிலறேன். 

நீதபொன் கண்ணைபொடயில் அழகபொகத் 

லதபொற்றேமளிக்கிறேபொலய.”

“கண்ணைபொடயபொ. என்ன நீ வசபொல்லுகிறேபொய்?”

“ஆமபொம. உன் அழடகயும கமபீரத்டதயும உன் 

கீழிரக்கும களங்கமற்றே நீர்த்தடைபொகத்தில் 

பபொர்த்திரக்கிறேபொயபொ. எத்தடன லபர் உன்னழடகப் 

படைமபிடத்துச் வசன்றரக்கிறேபொர்கள வதரியுமபொ?”

மடலே ஏறுபவெனின் முகஸ்துதியபொல் மடலேக்குத் 



தன்டனப் பற்றப் வபரடம வெந்துவிட்டைது. 

“என் அழடகப் பபொர்த்து   என் கபொதலிகள டசரஸ், 

ஸ்டைபொரடைஸ், கியூமலேஸ்   ஆகிலயபொர் என்டனத் 

தழுவிக்வகபொண்டு முத்தமிடுவெடதப் பபொர்த்தபொவெது

என் உயரம உனக்குத் வதரியவில்டலேயபொ? 

அவெர்கடளப் லபபொய் லகள. அவெர்கள 

வசபொல்லுவெபொர்கள, என் உயரம என்ன வவென்று. 

என்டன இடமயன்  என்பபொர்கள” என்றேது மடலே.

“ஓலகபொ நீ தபொன் அந்த இடமயனபொ? உன் 

மூதபொடதயபொர் பற்ற லகளவிப்பட்டரக்கிலறேன்.”

“என்ன லகளவிப்பட்டரக்கிறேபொய் வசபொல்லு.”



“பலேநூற்றேபொண்டுகளுக்கு முன் அவெர்கள 

தங்களுக்குள வகபொதித்துக் வகபொண்டரந்த 

மனநிடலேடய அடைக்க முடயபொமல் லகபொபத்தில் 

வவெடத்து மக்கடள அழித்ததபொகவும. அதனபொல் 

பலே கிரபொமங்கள அழிந்ததபொகவும. மக்கள 

வசபொல்லிக் லகளவிப்பட்டரக்கிலறேன். அது 

உண்டமயபொ?” 

“நபொனும அப்படத்தபொன் லகளவிப்பட்லடைன். 

கிரபொமத்து மக்கள இயற்டகயன்டனக்கு எதிரபொகப்

பலே அட்டூழியங்கள பரிந்ததபொகவும அவெர்கள 

அகங்கபொரத்டத அடைக்க என் மூதபொடதயர்கள 

வகபொதித்து வவெடத்தபொகவும அலதபொ வதரிகிறேபொலன 

என் அண்ணைன் வீமபன், அவென் எனக்கு அடக்கட

வசபொல்லுவெபொன். அவெடனயும மக்கள பலே 

வெழிகளில் துன்பறுத்துகிறேபொர்கள.”



“அது எப்பட?”

“அங்லக பபொர்! அவெர்கள என்ன வசய்கிறேபொர்கள 

என்று. வீமபடனக் குடடைந்து பபொடத லபபொடைப் 

லபபொகிறேபொர்களபொம. அதனபொல் வீமபடனச் சுற்றப் 

லபபொவெதில் இரபது டமல்கள குடறேயுமபொம. அது 

மட்டுமபொ அவெனுக்குள உளள குடககளில் 

தியபொனம வசய்யும ரிஷகளின்  அடமதிக்குப் 

பங்கம விடளவிக்கப் லபபொகிறேபொர்கள. எவ்வெளவு 

பபொவெத்டத லதடக் வகபொளகிறேபொர்கள வதரியுமபொ?”

“பபொடதயின் தூரத்டதச் சுரக்கினபொல் 

பிரயபொணைலநரத்டதச் சுரக்கி அடத லவெறு 

லவெடலேகளுக்கு பபொவிக்கலேபொமல்லேவெபொ?” என்றேபொன்

மனிதன்.

“என் லமல் உன்டனப் லபபொல் என் உச்சிடய 



கபொணைச் வசன்றே மனிதர்கள என் உடைமபில் 

கழிவுப்வபபொரட்கடள எறந்து 

அசுத்தப்படுத்திவிட்டைபொர்கள. சிலே மனிதர்கள 

உணைவு சடமத்துச் சபொப்பிடுவெதற்கபொக என் லமல் 

தீடயமூட்ட அடணைக்கபொமல் வசன்றேதபொல் என் 

லதபொலின் ஒர பகுதி எரிந்துவிட்டைது. நல்லேகபொலேம 

இயற்டகயன்டன என் நிடலேடயப் பபொர்த்து 

அழுததபொல் அவெள கண்ணீரில் தீ பரவெவில்டலே.”

“நீ பயப்படைபொலத. நபொன் அப்படச் வசய்ய 

மபொட்லடைன். தகர டைப்பபொக்குள உணைவுகடளக் 

வகபொண்டு வெந்துளலளன். கபொலி டைப்பபொக்கடள 

இங்லக எறயமபொட்லடைன். அது சரி உன்னில் பலே 

மூலிடககள டவெத்திரக்கிறேபொயபொலம, 

உண்டமயபொ?”

“எனது முதுகுப் பக்கத்தில் அடைர்த்தியபொக 



வெளர்ந்த பலே மூலிடககள உண்டு. கீலழ உளள 

கிரபொமத்து டவெத்தியர்கள பலே விதமபொன லநபொய்கள

தீர்க்க என் கபொவெல் வதய்வெத்திடைம  வெந்து அனுமதி

வபற்றுப் பறத்துச் வசல்வெபொர்கள.”

“என்ன? கபொவெல் வதய்வெத்திடைம அனுமதியபொ?”

“ஆமபொம. அலதபொ என் அடவெபொரத்தில் வதரிகிறேலத 

வபரியமரம. அதன் கீழ் உளள  மடலேயட 

டவெரவெரக்கு ஊர்வெபொசிகள வபபொங்கிப் 

படடைப்பபொர்கள. பலே நூற்றேபொண்டுகளுக்கு முன் 

நடைந்தது லபபொல் மடலேயின் லகபொபத்துக்கு 

ஆளபொகக் கூடைபொது என்பது அவெர்கள பயம.”

“உன் அண்ணைன் வீமபனுக்குப் பக்கத்தில் நிற்கிறே

அழகபொன மடலேயின் வபயர் என்ன?”



“ஓ அவெளபொ. அதுதபொன் என் தங்டக அன்னபூரணைபொ. 

அவெளுக்குக் வகபொஞ்சம கர்வெம அதிகம.”

“ஏன் கர்வெம அவெளுக்கு?”

“அவெளுக்குள டவெரமும தங்கமும உண்டு. 

இன்னமும அது மனிதர்களுக்குத்  வதரியபொது. 

அவெளிடைம லதபொன்றச் வசல்லும ஆற்றல் சிலே 

தங்கக் கற்கடளப் பலேர் வபபொறுக்கி 

எடுத்துளளபொர்களபொம. அது  மடலேயட டவெரவெர் 

வகபொடுத்த பரிசு என்று மக்கள நிடனப்ப. 

உண்டம  வதரிந்தபொல் அவெடளக் குடடைந்து 

சிடதத்து விடுவெபொர்கள. நபொன் வசபொன்னதபொக 

மற்றேவெர்களிடைம லபபொய்ச் வசபொல்லி விடைபொலத, 

என்ன?“

“இமயபொ. நபொன் வெந்தது, யபொரபொலும வதபொடை 

முடயபொத உன் உச்சிடயத் வதபொட்டு என் வீரத்டத 

நபொட்டுக்குக் கபொட்டைலவெ. நீ வசபொன்னடவெ 



யபொடவெயும ஒரத்தரக்கும வசபொல்லே மபொட்லடைன். 

அது உன் கபொவெல் வதய்வெம டவெரவெர் லமல் 

சத்தியம. நபொன் வெரகிலறேன்.”  மடலேலயற  தன் 

பயணைத்டதத் வதபொடைர்ந்தபொன். 

மடலேகள பவித்தட்டுகளின நகர்வினபொல் பலே 

விதமபொன லதபொற்றேங்கலளபொடு  உரவெபொகின்றேன.

இதில் மடப்ப மடலேத்வதபொடைர் மிகப் 

வபபொதுவெபொனவதபொன்றேபொகும. பலே ஆயிரம கிலலேபொ 

மிட்டைர் நீளமுளளடவெ. இமமடலேத்வதபொடைரில் 

வெடை அவமரிக்கபொவில் உளள வரபொக்கி மடலேத் 

வதபொடைடரயும  இந்தியபொவில் உளள இமபொலேய 

மடலேத்வதபொடைடரயும குறப்பபொகச் வசபொல்லேலேபொம.



கததை -11

நதி எங்லக தசெல்கிறது…?

கவிஞன் ஒரவென் தனிடமடய நபொட 

இயற்டகயின் அழடகத் லதடச்  வசன்றேபொன். 

எங்கு திரமபினபொலும வீடுகளும, 

வெபொகனங்களும, மனிதர்களும, கட்டடைங்களும. 

சுற்றேபொடைலின் இடரச்சல்களில் அவெனபொல் 



நிமமதியபொகச் சிந்திக்க முடயவில்டலே. இந்தச் 

சூழ்நிடலேயில் எப்படக் கவிடதப் லபபொட்டயில் 

பங்கு வகபொளவெது? வீட்டல் மடனவியின் 

நச்சரிப்ப ஒர பக்கம. குழந்டதயின் அழுடக 

மறுபக்கம. வெபொவனபொலியின் அலேறேலில் கபொலத 

வசவிடைபொகி வீடும லபபொல் இரந்தது அவெனுக்கு. 

வீட்டடை விட்டு வவெளிலய வெந்தபொன். இடரச்சல் 

அவெடனத் துரத்திக் வகபொண்டரந்தது. வீதியில் 

வெபொகனங்களின் இடரச்சல், ஓடும இரயிலின் 

இடரச்சல், ஓயபொமல் கடதக்கும மனிதர்களின் 

இடரச்சல். கீலழ தபொன் இடரச்சல் என்றேபொல் 

வெபொனத்தில் பறேந்துவகபொண்டரந்த 

விமபொனங்களின் இடரச்சல் கூடை அவெடன 

விட்டுடவெக்கவில்டலே.   ஓடனபொன் நிமமதிடயத் 

லதட. லதடனபொன் அடமதியபொன இடைத்டத. 

நடைந்தபொன் பலே டமல்கள. கடடைசியபொக ஓர் 

ஆற்றடனக் கண்டைபொன். அடமதியபொகச் வசழித்த 



மரங்கள அரவெடணைக்க,  மரங்களில் இரந்த 

குயில்களின் இனிடமயபொன ஓடசடய 

இரசித்தபட கடைடலேத் லதட ஓடக் 

வகபொண்டரந்தது ஆறு.  மரங்களில் இரந்து 

விழுந்த மஞ்சள பூக்கடளச் சூடயபட 

கமபீரத்துடைன் ஓடக் வகபொண்டரந்தது.  நதியின் 

ஓரத்தில் ஓங்கி வெளர்ந்து நின்றே மூங்கில் மரங்கள,

குயிலின் ஓடசக்லகற்ப கபொற்றன் உரபொசலில் 

பல்லேபொங்குழல் வெபொசித்தன.  நதியின் இர 

பக்கத்திலும இரந்த சந்தன மரங்களின் வெபொசடன

அவெனுக்கு இதமபொகயிரந்தது. தபொன் வெசிக்கும 

வீட்டன் சடமயல் வெபொசடனடயயும, வவெளியில் 

வெந்ததும வீதியில் வசல்லும வெபொகனங்கள கக்கும 

வெபொயுக்களின் பரிசுத்தமற்றே நச்சுக் கலேந்த 

வெபொசடனடயயும நிடனக்க அவெனுக்குக் 

குமட்டக்வகபொண்டு வெந்தது. பசுந்தடரயில் லபபொய் 

லபனபொவும லபப்பரம டகயுமபொக அமர்ந்தபொன். 



ஜில் என்றே குளிர் கபொற்று அவெனின் கற்படனடயத்

தூண்டவிட்டைது. கண்கடள மூடனபொன். 

கண்முன்லன பன்சிரிப்படைன் அழகிய வபண் 

ஒரத்தி மஞ்சள நிறேப் படைடவெயுடைன் வநளிந்து 

வெரவெடதக் கண்டைபொன். அவெள கூந்தலின் சந்தன 

மணைம அவெடன மயக்கியது. 

“இங்லக தனியபொக வெரகிறேபொலய நீ யபொர் 

வபண்லணை? உன் வபயர் என்ன?” கவிஞன் 

அவெடளப் பபொர்த்துக் லகட்டைபொன்.

“என்டன யமுனபொ என்பர். எனது தபொய் இயற்டக. 

தந்டத இடறேவென்” என்றேபொள அவெள.

“ஓ அப்படயபொ. உனக்கு சலகபொதரர்கள 

சலகபொதரிகள இல்டலேயபொ?” கவிஞன் லகட்டைபொன்.



“ஏன் இல்டலே. சற்றுத் திரமபிப்பபொர் . 

இயற்டகயின் சிரஷ்டகளபொன மரங்கள, 

பறேடவெகள , என்னுள கவெடலேயற்றுத் துளளிப் 

பபொயும மீன்கள, என்னில் உரிடமயுடைன் நீரபொடும 

மிரகங்கள எல்லேபொலம என் கூடைப்பிறேந்தடவெ.”

“நீ எங்லக ஓடுகிறேபொய் அவெசரம அவெசரமபொக?”

“என் துடணைவென் சமுத்திரத்துடைன் இடணைய?” 

“உனக்குக் குழந்டதகள  இல்டலேயபொ?”

“ஏன் இல்டலே. சற்று தூரம நீ நடைந்து வசன்றேபொல் நீ 

கபொணும சிற்றேபொறுகள எல்லேபொலம என்னுடடைய  

அரவெடணைப்டப நபொட வெரம என் குழந்டதகள 



தபொன். நபொன் குடுமபத்துடைன்  என் துடணைவெடன 

நபொடச் வசல்கிலறேன். ஆனபொல்…”

“ஆனபொல் என்ன? ஏதபொவெது பிரச்சிடனயபொ 

உனக்கு?” கவிஞன் விசனத்துடைன் லகட்டைபொன்.

“ஆமபொம என் ஓட்டைத்டதயும அழடகயும கண்டு 

சிலே மனிதரக்குப் வபபொறேபொடம வெந்துவிட்டைது. 

அலதபொ அந்த ஓவியடனத் வதரிகிறேதபொ. அவென் என்

அழடக அங்கம அங்கமபொக இரசித்து ஓவியம 

தீட்டுகிறேபொன். சிலே சினிமபொக் கவிஞர்கள என்டன 

டவெத்து “நதி எங்லக லபபொகிறேது” ,  “ஓடைம 

நதியினிலலே..” லபபொன்றே பபொடைல்கடள 

சினிமபொவுக்கு எழுதிப் பணைம சமபபொதிக்கிறேபொர்கள.

சினிமபொ இயக்குனர்கள கூடை என் ஓரத்தில் நடகர் 

நடடககடளக் வகபொஞ்சிக் குலேபொவெவிட்டும, 

நடைனமபொடைவிட்டும படைம பிடத்து மக்களுக்குக் 



கபொட்டப் பணைம சமபபொதிக்கிறேபொர்கள. எல்லேபொரம 

என் அழடகப் பயன்படுத்துகிறேபொர்கள. அலத 

லநரம அங்லக பபொர், என்டனத் தடுத்து நிறுத்த 

அந்த இடைத்தில் அடணை கட்டைத் திட்டைம 

லபபொடுகிறேபொன் இன்வனபொரவென்.  அடணைடயக் 

கட்டைத் தடடையபொக இரக்கும என் 

கூடைப்பிறேந்தவெர்கடள அழிக்கப் லபபொகிறேபொனபொம. 

இயற்டகக்கு விலரபொதமபொகத் தன் 

பயங்கரவெபொதத்டதக் கட்டைவிழ்த்து விடைப் 

லபபொகிறேபொனபொம. அதுமட்டுமபொ, எனது சிலே 

பிளடளகளின் பரிசுத்தமபொன மனடத 

அசுத்தப்படுத்திவிட்டைபொன் மனிதன்” என்று  

கவெடலேப்பட்டைது யமுனபொ.

“நீ என்ன வசபொல்லுகிறேபொய் என்று எனக்கு 

விளங்கவில்டலே. விபரமபொய்த் தபொன் வசபொல்லலேன்“

என்றேபொன் கவிஞன்.



“வதபொழிற்சபொடலேகளில் இரந்து வவெளிலயறும 

நச்சுக் கழிவுப் வபபொரட்கடள என்னிலும என் 

குழந்டதகளிலும வசலுத்தி எங்கடள 

அசுத்தமபொக்குகிறேபொன். அதபொனபொல் எங்கள 

உடைமபின் நிறேம கூடை மபொற வெரகிறேது.”

“உனக்கு மபொனிடை இனத்தின் லமல் லகபொபம 

லபபொல் வதரிகிறேது?”

“இல்லேபொமலேபொ? அங்லக பபொர், என்னுள படதந்து 

கிடைக்கும இரத்தினக்கற்கடளயும தங்கத்டதயும 

லதட ஒரவென் எடுப்படத. அலதபொ பபொர் ஒரவென் 

என் சலகபொதரனபொகிய சந்தன மரத்டத வவெட்ட 

எடுப்படத. தூரத்தில் பபொர் என்னில் நீர் பரகும 

என் சலகபொதரர்களபொன மபொன்கடள ஒளிந்து நின்று 

சுடை ஒர மனிதன் எத்தனிப்படத. எல்லேபொம 

சுயநலேம தபொன்.”



“மனிதர்கள எல்லலேபொரம வகட்டைவெர்களபொ?”

“இல்டலே இல்டலே. நல்லேவெர்களும 

இரக்கிறேபொர்கள. முதலேபொளித்துவெவெபொதிகள தங்கள 

வசல்வெத்டதப் வபரக்க நம இயற்டக 

அன்டனக்கு எதிரபொகக் கட்டைவிழ்த்து விடும 

பயங்கரவெபொதத்டத எதிர்த்து “பச்டச” 

வபயரடடைய அரசியல் கட்சியும  சிலே மக்கள 

குழுக்களும லபபொரபொடுகின்றேன. பணைத்துக்கு 

எதிரபொன இப்லபபொரபொட்டைம வவெற்ற 

வபறேலவெண்டும.”

“அந்த மனிதர்கள உன்டன 

அசுத்தப்படுத்தபொவிட்டைபொல் நீ 

தூய்டமயபொனவெளபொ?”



“ஏன் இல்டலே. அலதபொ தூரத்தில் வதரியும 

மடலேயிலிரந்து பலே மூலிடககடளத் தழுவிக் 

வகபொண்டு ஓடவெரகிலறேன். நபொன் என் சலகபொதரி 

கங்டகடயப் லபபொல் பரிசுத்தமபொனவெள. பலேர் 

என்னிடைம டகலயந்தி நீர் பரகிறேபொர்கள. பலேர் 

என்னில் மூழ்கித் தங்களின் வியபொதிகடளக் 

குணைப்படுத்திக் வகபொளகிறேபொர்கள. ஆனபொல் அந்த 

உதவிகடள எல்லேபொம பலேர் மறேந்து 

வசயல்படுகிறேபொர்கள.”

“சுயநலேமுளள சிலே மனிதர்களின் 

பயங்கரவெபொத்துக்கு எதிரபொக நீ ஈடு 

வகபொடுக்கமுடயுமபொ?”

“என்டன அரவெடணைத்துச் வசல்லும பூமபொலதவி 

என்டனக் டகவிடைமபொட்டைபொள என 



நிடனக்கிறேன்.”

“அது எப்பட?”

“பூகமபம வெந்து அடணையில் வவெடப்ப 

ஏற்பட்டைபொல் நீர்ப் வபரக்கபொல் மக்கள அழிவெர்.”

“லவெறு என்ன நடைக்கும?” கவிஞன் லகட்டைபொன்.

“இயற்டகயன்டனயின் கண்ணீர் என்டன 

நிரப்பினபொல், நபொன் வபரக்வகடுத்து ஓட 

ஊர்கடள வவெளளத்தில் மூழ்கடப்லபன். 

இயற்டகடயச் சீண்டுவெதன் மூலேம எற்படும 

விடளவுகடள மனிதன் உணைரவெதில்டலே. என் 

ஓட்டைத்டதத் தடுத்து நிறுத்தி என்னுள உளள 

சக்திடய மின்சபொர சக்தியபொக மபொற்றத் 

வதபொழிற்சபொடலேகடள இயங்க டவெக்கிறேபொன். அலத



வதபொழிற்சபொடலேகள மூலேம என்டனயும 

குழந்டதகடளயும அசுத்தப்படுத்துகிறேபொன். நபொன் 

வசய்த உதவிடய மறேந்து விடுகிறேபொன். என்ன 

மபொனிடை வஜென்மம அப்பபொ” அழுதபொள யமுனபொ.

அவெளின் கண்ணிர் மடழத்துளிகளபொகக் கவிஞன் 

டககளில் படை அவென் சுயநிடலேக்கு வெந்தபொன். 

யமுனபொ அவென் பபொர்டவெயிலிரந்து 

விடடைவபற்றேபொள.

“அப்பபொடைபொ. என் கவிடதக்குக் கர கிடடைத்து 

விட்டைது” என மனதுக்குள நிடனத்துக்வகபொண்டு 

இடைத்டத விட்டு நகர்ந்தபொன் கவிஞன். அவெனும 

ஒர சுயநலேவெபொதியபொ?



கடத 12

ஓடும லமகங்கள

லமகநபொதன் மரத்தின் கீழிரந்து வெபொனத்டத 

அண்ணைபொந்து பபொர்த்தபடலய இரந்தபொன். 

லமகங்களின் விதமவிதமபொன லதபொற்றேங்களும 

நிறேங்களும அவெனுக்குப் பரியபொத பதிரபொக 

இரந்தது. சிலே நபொட்களுக்கு முன் மகபொகவி 

கபொளிதபொசனின் லமகதூதைம படத்து இரசித்தவென் 

அவென். வசல்வெத்துக்கு அதிபதியபொன குலபரன் 



தனது ஊழியனபொன யட்சென என்பவெடன, கடைடம 

தவெறயதற்கபொகக் டகலேபொச மடலேயில் வெபொழும 

அவென் மடனவியிடைம இரந்த பிரித்து, வவெகு 

தூரத்திலிரக்கும மடலேத் வதபொடைரக்கு நபொடு 

கடைத்தினபொன். மடனவியின் பிரிடவெத் தபொங்கபொத 

யட்சன், வெபொனத்தில் டகலேபொச மடலேயிரக்கும 

திடசடய லநபொக்கிச் வசல்லும லமகங்களிடைம தன்

நிடலேடய விளக்கித் தூது அனுப்பியதபொக 

லமகதூதைம கவிடதகளில் கூறேப்பட்டுளளது. 

அதில் லமகங்களுக்கு எவ்வெளவுக்கு ஒர 

வபபொறுப்பபொன லவெடலேடயச் வசய்ய  அக்கவிஞன்

வகபொடுத்திரந்தபொன்! அந்தக் கற்படனத்திறேடன 

நிடனத்துப் பபொர்க்கலவெ லமகநபொதனுக்கு  

ஆச்சரியமபொயிரந்தது. 



லமகங்கள, வெபொனத்தில் பறேக்கும வெபொத்துக்கள, 

லவெறு பறேடவெகள, ஓடும நதிகள, 

மலேர்களுக்கிடடைலய தபொவும வெண்டனங்கள, 

வெண்ணைத்துப்பூச்சிகள இடவெகடளவயல்லேபொம 

தகவெல்கடள எடுத்துச் வசல்லும தபபொற்கபொரக் 

கதபொபபொத்திரங்களபொகப் பலே கவிஞர்கள 

கற்படனயில் படடைத்திரக்கிறேபொர்கள. ஈழத்தில் 

நடைந்த அழிவுகடள அரசு ஊடைகங்களில் 

இரட்டைடப்பச் வசய்த லவெடளயில் யபொர் தபொன் 

நடைந்த உண்டமகடளப் பிறேநபொடுகளுக்கு 

எடுத்துச் வசல்லே முடயும? சிந்தித்தபொர் கவிஞர் 

கபொசி ஆனந்தன். ஈழத்தின் வெபொனத்தில் 

சுதந்திரமபொகப் பறேந்து வசல்லும டசபீரிய 

வெபொத்துக் கூட்டைத்டதக் கண்டைபொர். நடைந்த 

அழிவுகடள உலேகுக்கு எடுத்தச் வசபொல்லும 

தகவெற்கபொரர்களபொக அவ்வெபொத்துக்கடளக் 



கற்படனயில் சிரஷ்டத்துக் கவிடத வெடத்தபொர். 

பறேபொக்கள தகவெல்கடள எடுத்துச் வசல்வெடத 

லகளவிப்பட்டரக்கிறேபொன். ஆனபொல் இங்லகபொ 

லமகங்களும கூடை அத்வதபொழிடலேச் வசய்வெதபொகக் 

கவிஞர்கள கவிடத படனந்த கற்படனத் 

திறேடனச் சிந்தித்துத் தனக்குள சிரித்தபொன் 

லமகநபொதன்.

“என்ன தமபி சிரிக்கிறேபொய். எனக்கும வகபொஞ்சம 

வசபொல்லிச் சிரிலயன்.” 

குரல் லகட்டு சுற்றுமமுற்றும பபொர்த்தபொன் அவென். 

ஒரவெடரயும கபொணைவில்டலே. ஒர லவெடள 

பிரடமலயபொ? 

“என்ன தமபி லதடுகிறேபொய்?. அண்ணைபொந்து பபொர். 

நபொன் தபொன் சிலே நிமிடைங்களுக்கு முன் ஒர மிரகம



லபபொன்றே உரவெத்தில் லதபொற்றேமளித்தவென். 

என்டனப்பபொர்த்து இரசித்தபொலய, ஞபொபகம 

இரக்கிறேதபொ?”

“ஓ, நீ தபொன் அந்த லமகமபொ? இப்ப என்ன 

திடீவரன்று லவெறு உரவெத்தில் 

லதபொற்றேமளிக்கிறேபொய்?”

“நபொன் என் பயணைத்டதத் வதபொடைரம லபபொது 

உரமபொறக்வகபொண்லடை லபபொலவென். ஏன் உலேகில் 

மனிதர்களின் குணைம மபொறுவெதில்டலேயபொ? 

அரசியல்வெபொதிகள கட்சி மபொறுவெதில்டலேயபொ? 

உலேகில் எதுவும நிரந்தரமற்றேது என்படத 

மபொனிடைரக்கு விளக்கத்தபொன் இந்த உரமபொற்றேம.”

“அது சரி நீ எப்பட உரவெபொகிறேபொய்?”



“கபொற்றும மிக சிறய தண்ணீர்த் துளிகளும 

கலேந்ததினபொல் நபொங்கள உரவெபொகிலறேபொம. ஒளிக் 

கதிர்கடள  நபொம கிரகிக்கபொமல் ஊடுரவிச் வசல்லே 

அனுமதிக்கிலறேபொம. லநரத்துக்கு ஏற்பப் வபண்கள

லசடலே மபொற்றக் வகபொளவெது லபபொலே நிறேத்டத 

மபொற்றக் வகபொளகிலறேபொம. வபரமபபொலும 

வவெளடள நிறேத்லதபொடு கபொட்சி தரலவெபொம. சூரியக் 

கதிர்களில் இரந்து வெரம ஒளி, வெபொனத்தின் 

வவெளிர் நிறேத்லதபொடு லசர்ந்தபொல் கிடடைப்பது 

வவெளடள நிறேலம. மபொடலே லநரங்களிலும, அதிக 

வவெளிச்சம உளள நகரங்கள லமலலேயும 

வவெளடள லமகங்கடளக் கபொணைமுடயபொது. பகல் 

லநரத்தில் லமகங்கள அதிகமபொக வவெளடள 

நிறேத்தில் கபொட்சி தரம. லவெதிப் வபபொரட்கடளத் 

தூவி, மடழ லமகங்கடள மடழ வபய்ய 

வசய்வெடத லமக விததைப்ப என்பர்.”



“அலடையப்பபொ, நீ விஷயம அறந்தவென்  லபபொல் 

லபசுகிறேபொலய?”

“இன்னும எங்கடளப் பற்றச் வசபொல்கிலறேன் 

லகள. லமகங்கடள உயர் லமகங்கள, மதிய 

லமகங்கள, குடறேந்த உயரத்தில் உளள லமகங்கள

என்று வெகுத்துளளபொர்கள. பூமியில் இரந்து 

எவ்வெளவு உயரத்தில் இரக்கிலறேபொலமபொ அதற்கு 

ஏற்ப வெகுத்துளளனர். தசெரஸ் (Cirus ) என்றே உயர் 

லமகங்கள 18,000 அடகளுக்கு லமலேபொன 

உயரத்தில் இரப்படவெ. 6500 முதல் 18,000 அட 

உயரத்தில் உளள அல்லடவாகியூமலேஸ் (Altocumulus)

லமகங்கள மத்திய லமகங்களபொகும. (அல்லடைபொ 

என்பது உயரத்டதயும  கியுமலேஸ்  என்பது 

குவியடலேயும  குறக்கும லேத்தீன் வசபொற்கள. 



உயரத்தில் குவிந்திரப்பதபொல் அப்வபயர் 

வெந்திரக்கலேபொம. பத்து அடப்படடை லமகங்களில் 

இதுவும ஒன்று. 6000 அட உயரத்தில் உளள   

ஸ்ட்ரவாடஸ் (Stratus) லபபொன்றேடவெ கீழ் 

லமகங்களபொகும. ஸ்ட்ரபொடைஸ் என்றேபொல் அடுக்கு. 

லேத்தீன் வசபொல்.) சிலே சமயங்களில் தூறேடலேயும, 

பனிடயயும வகபொடுக்க வெல்லேது.  உங்கடளப் 

லபபொல் எங்களுக்கும ஒவ்வவெபொர 

வபயர்களுண்டு.”

“அது சரி. லமலலே இரந்து வகபொண்டு கீலழ என்ன 

நடைக்கிறேது என்று விடுப்ப பபொர்க்கிறேபொயபொ?”

“லமலிரந்தபட   பூமியில் மபொனிடைர்கள வசய்யும 

ஒவ்வவெபொர கபொரியத்டதயும அவெதபொனித்துக் 

வகபொண்டரக்கிலறேன். சிலே இடைங்களில் கர்வெம 

கூட அதர்மம லதபொன்றனபொல் அங்கு 



வெபொழ்பவெர்களுக்குத் தண்டைடனயும 

வகபொடுக்கிலறேன்.”

“நீ வசபொல்வெது எனக்கு விளங்கவில்டலே. 

வெபொனத்தில் அவ்வெளவு உயரத்திலிரக்கும நீ 

எப்பட எங்களுக்குத் தண்டைடன வகபொடுக்க 

முடயும?”

“இது வதரியபொதபொ உனக்கு? சிலே ஊர்களில் 

வபபொய்யும பரட்டும அநீதியும அதிகமபொகி, 

தண்ணீர் இல்லேபொமல் அயல்பிரலதசத்திடைம டக 

ஏந்தி நிற்கும அளவுக்கு வெறேட்சி ஏற்படுகிறேலத, 

அது வதரியவில்டலேயபொ உனக்கு?”

“வதரிகிறேது, வதரிகிறேது.”

“அந்த நிடலேடய உரவெபொக்குவெலத நபொங்கள தபொன். 



என் சலகபொதரர்களபொன மடழடயப் வபபொழியும கர

லமகங்கடள அந்த ஊர்ப் பக்கலம 

லபபொகவிடைமபொட்லடைன். அப்படப் லபபொனபொல் 

அவெர்களும அக்கூட்டைத்துடைன் லசர்ந்து 

தீயவெர்களபொகி விடுவெபொர்கள. அட்டூழியம 

அளவுக்கு மீறேனபொல் சுழல் கபொற்டறே உரவெபொக்கும 

எனது மூத்த சலகபொதரடன ( Funnel Clouds) 

அனுப்பலவென். அவென் வபபொல்லேபொதவென்.”

“லமகங்களில்   வபபொல்லேபொத லமகங்களும 

உண்டைபொ?”

“ஏன் இல்டலே? மனிதர்களில் நல்லேவெர்களும 

தீயவெர்களும இரக்கிறேடதப் லபபொல் எமமிலும 

உண்டு.”



“யபொர் அவெர்கள?”

“பனல் லமகங்கள (Funnel Clouds), மமட்டைஸ் 

லமகங்கள (Mammatus Clouds), அஸ்பரபொட்டைஸ் 

(Asperatus) லமகங்கள, மதர்ஷிப் (Mothership) 

லமகங்கள, தட்டு லமகங்கள (Shelf Clouds), வெபொல் 

லமகங்கள (Wall Clouds) ஆகியவெற்டறேக் 

குறப்பிடைலேபொம. இதில் பனல் லமகங்கள பூமிடய

வெந்தடடையும லபபொது சுழிக்கபொற்றேபொகிறேது ( Tornado).

மதர்ஷிப் (Mothership) லமகங்கள 

அபபொயகரமபொனடவெ. சுழிக்கபொற்டறே உரவெபொக்கக் 

கூடயது.”

“ஓ, இப்ப விளங்குகிறேது எப்பட நீ பூமியில் 

நடைக்கும அட்டூழியங்களுக்குத் தண்டைடன 

வகபொடுக்கிறேபொவயன்று. நீ கடைவுடளப் லபபொல் 



என்று வசபொல்.”

“சக்தி தபொன் இயற்டக. இயற்டகதபொன் தபொன் 

கடைவுள. நபொன் இயற்டகயில்  ஓர் அங்கம. 

கடைவுளின் சக்திடய நீ அறவெபொய். அதுலபபொன்று 

என் சக்திடயயும நீ வதரிந்து வகபொள. மிகச் சக்தி 

வெபொய்ந்த மின்னடலேக் கூடை உரவெபொக்குலவெபொம. 

எமக்குள உளள சக்தியிடனயறந்து கிலரக்கர்கள 

எங்கடளத் வதய்வெங்களபொக வெணைங்கினபொர்கள 

என்பது உனக்குத் வதரியுமபொ?”

“லகளவிப்பட்டரக்கிலறேன். இது சரி, நீ 

உல்லேபொசமபொக பவெனி வெரம வெபொனம ஏன் 

எப்லபபொதும நீலேநிறேமபொகயிரக்கிறேது? அந்த 

நிறேத்டதப் பபொர்த்து எனக்கு அலுத்துப் 

லபபொய்விட்டைது.“



“வவெளடள நிறே ஒளியபொனது வெபொனவில்லில் உளள

எல்லேபொ நிறேக் கதிர்கடளயும உளளடைக்கியுளளது. 

ஒளியின் வதறப்ப அதன் நிறேத்தில் தங்கியுளளது. 

ஒளியபொனது அடலே லபபொன்றேது. ஒர அடலேயின் 

அடுத்தடுத்துளள குன்றுச்சிகளுக்கிடடைலய உளள

தூரத்டத  அடலே நீளம என்பர். சிவெப்ப நிறே 

ஒளிக்கு மிக நீண்டை அடலே நீளமுண்டு. நீலே நிறே 

ஒளியின் அடலே நீளம சிவெப்ப நிறே ஒளியின் 

அடலே நீளத்திலும பபொர்க்க கிட்டைத்தட்டை 

அடரமடைங்கு குடறேவு.  இந்த அடலே நீள 

வித்தியபொசத்தபொல் நிலே நிறே ஒளியபொனது  சிவெப்ப  

நிறே ஒளியிலும பத்து மடைங்கு கூடுதலேபொக 

சிதறேக்கூடயது. ஊதபொ நிறேம நீலே நிறேத்திலும 

பபொர்க்க கூடயளவு சிதறேக் கூடயது ஆனபொல் ஊதபொ 

நிறேத்டத மனிதர்களின் கண்கள உணைர்வெது 

குடறேவு. இக்கபொரணைத்தபொலலேலய வெபொனம 



நீலேநிறேமபொக கபொட்சி தரகிறேது. அதில் பலே 

நிறேங்களில் நபொங்கள தவெழ்ந்து 

விடளயபொடுகிலறேபொம.”

“நீ ஒர வபகௌதிக ஆசிரியடரப் லபபொல் அல்லேவெபொ 

விளக்கம வகபொடுக்கிறேபொய்? அதற்கு நன்ற. 

உனக்குச் சலகபொதரர்கள இல்டலேயபொ?”

“ஏன் இல்டலே. பலேர் இரக்கிறேபொர்கள.”

“அவெர்களுக்குப் வபயர்களுண்டைபொ?”

“உண்டு. ஆங்கிலேத்தில் லமகங்களுக்குக் 

வகபொடுக்கப்பட்டை வபயர்கள இலேத்தீன் 

வமபொழிடய அடப்படடையபொகக் வகபொண்டைதபொகும. 

வபயர்கள லதபொன்றுவெதற்குக் கபொரணைகர்த்தபொவெபொக 



இரந்தவெர் லூக் ஹவெபொர்ட் (Luke Howard ) என்றே 

ஆங்கிலலேயர். இவெரபொல் 1802-1803 ல் வவெளியபொன  

லமகங்கடளப்பற்றய அறக்டகடய 

அடப்படடையபொக டவெத்துப் வபயர்கள 

சூட்டைப்பட்டைன.”

“லமகங்கள பூமிக்குக் கீலழ இறேங்கி வெரம 

லபபொது மூடுபனி (Fog) லதபொன்றுகிறேது எனக் 

லகளவிப்பட்லடைன். உண்டமயபொ?”

“ஏன் மூடுபனி பற்றக் லகட்கிறேபொய்? 

பபொலுமலகந்திரபொவின் மூடுபனி படைம உன் 

ஞபொபகத்துக்கு வெந்துவிட்டைலதபொ?”

“அதில்டலே, மூடுபனியில் கபொர் ஓட்டுவெது 

ஆபத்தபொனது. பலே விபத்துகள நடைந்துளளன. அது 



தபொன் லகட்லடைன்.”

“எந்த ஒர லமகமும பூமிடயத் வதபொடும லபபொது 

மூடுபனி லதபொன்றுகிறேது. அலனகமபொகத் தபொழந்த 

இடைங்களில் இடவெ லதபொன்றும. மூடுபனியில் 1 

கிமீ தூரத்துக்கு லமல் பபொர்க்க முடயபொது. ஆனபொல் 

(Mist) என்றே மடறேபனியில் 2 கிமீ வெடரயபொன 

தூரத்துக்குப் பபொர்க்கலேபொம. இதுதண்ணீர்த் 

துளிகளபொல் உரவெபொகிறேது. விடரவில் கபொற்றேபொலும 

வவெப்ப உயர்வெபொலும மடறேயக் கூடயது.”

“உன் சலகபொதரர்கடள எனக்கு அறமுகப்படுத்த 

முடயுமபொ?”

“டசரஸ் (Cirrus) என்பவென் அலதபொ வவெகு 



உயரத்தில் இரக்கிறேபொன். பனிக் கட்டயினபொல் 

ஆன படகங்கடளக் வகபொண்டைவென் அவென். 

சிலரபொஸ்ட்லரடைஸ் (Cirrostratus) என்பவென் பனிக் 

கட்டயினபொல் ஆன பபொல் விரிப்பிடனக் 

வகபொண்டைவென். அலதபொ வவெகு தூரத்தில் நிற்கிறேபொன்

வதரிகிறேதபொ. இவெடனச்  சூரியடனச் சுற்றயும 

சந்திரடனச் சுற்றயும வெடளயமபொகக் கபொணைலேபொம. 

அடுத்தது டசலரபொகியூமிலேஸ் (Cirrocumulus) 

என்பவெள. இவெடள நீ சந்திப்பது  அபூர்வெம. 

வகபொஞ்சம கூச்சமுளளவெள. இவெர்கடள 

வவெகுஉயரத்தில் தபொன் கபொணைலேபொம.”

 “அது சரி, உன்வபயடரச் வசபொல்லேவில்டலேலய.”

“தபொழ்ந்த உயரத்தில் தவெழும எனது வபயர் 

கியூமிலேஸ் (Cumulus). சுமபொர் 3300 அட உயரத்தில் 

இரப்பவென்.”



“உன்னுடடைய வபயரில் பலே லமகங்கள 

இரப்பதபொகக் லகளவிப்பட்லடைலன.”

“இது என்ன அதிசயம. உங்களில் வபரியதமபி, 

சின்னத்தமபி,  முரகுதமபி, லவெலுத்தமபி, 

வசல்லேத்தமபி என்று இல்டலேயபொ?” 

“லகபொசுப்பூடவெப் (Cauli flower) லபபொல் வவெளடள 

நிறேமபொய்ப் பபொர்க்க அழகபொகயிரக்கிறேபொய்.”

“என் அழடகப் பற்றச் வசபொன்னதற்கு நன்ற. நபொன்

சபொதபொரணை வெபொனிடலேயின் லபபொது வெபொனில் 

உலேபொவுலவென்.  ஸ்ட்ரபொடைபொ கியூமஸ் (Strata Cumus) 

என்றே என் சலகபொதரன் அலனமபொக சூரிய ஒளி 

பூமிடய அடடையபொமல் தன் தடத்த வவெளடள 

நிறேப் லபபொர்டவெயபொல் மடறேக்கும சுபபொவெம 

உளளவென். ஸ்ட்ரபொடைபொஸ் (Stratus)  என்பவென் 



நிலேமட்டைத்திலிரந்து வகபொஞ்ச உயரத்தில் 

வெபொழ்பவென். மூடுபனிவயன்றும அவெடன 

அடழப்பர். கபொற்றனபொல் மூடுபனி சற்று 

உயரத்துக்குத் தளளப்பட்டு ஸ்ட்ரபொடைஸபொக 

மபொற்றேமடடைகிறேது.”

“அது சரி கரப்ப நிறேச் சலகபொதரர்கள 

இரக்கிறேபொர்கலள, அவெர்கடளப்பற்ற நீ 

கூறேவில்டலேலய.”

“நிமலபபொ ஸ்ட்லரடைஸ் என்பவென் பயங்கரமபொகக் 

கண்ணீர் விடுபவென். அவெடன மடழ லமகம 

அல்லேது கபொர்முகில் என்பர். விவெசபொயிகள 

அவெடனக் கண்டைதும குதுகபொலேம அடடைவெர். 

வெபொடன மூட, சூரிய வவெளிச்சம பூமிடய 

அடடையபொமல் தடுத்து மடழ வபபொழிபவென் 

அவென். இவெடனப் லபபொல் கியூமுலலேபொனிமபஸ் 



என்பவெனும மின்னல் இடயுடைன் மடழடயப்  

வபபொழிபவென்.”

“அலடையப்பபொ இவ்வெளவு சலகபொதரர்களபொ உனக்கு?

உச்சரிக்கக் கடனமபொன வபயர்களபொக 

இரக்கிறேலத. அது சரி உன் லதபொற்றேத்டதப் பற்றச் 

சற்று விளக்கமபொய்ச் வசபொல்லே முடயுமபொ?”

“பண்டடைய கிலரக்கர்கள இயற்டகயின் 

நிகழ்வுகளபொன இட, மின்னல், கபொற்று, வதன்றேல், 

சூரிய உதயம, வெபொனவில், இரவு, பயல் 

ஆகியவெற்றற்குப் வபயர்கள டவெத்துக் கடைவுளபொக

வெணைங்கினபொர்கள. அதில் இரந்லத எமது 

வபயர்களும கிலரக்கப் வபயர்களபொக 

அடமந்துளளன.”



"லதபொற்றேத்டதப் பற்ற நீ வசபொல்லேவில்டலேலய.”

“பூமியிலும, சமுத்திரங்களிலும உளள நீர், சூரிய 

வவெளிச்சத்தில் ஆவியபொக மபொற கபொற்றனபொல் 

லமலலே எழுமபிய பின் குளிர்ந்து, சிறு நீர்த் 

துளிகளபொக மபொறுகிறேது. இலத லமகங்களபொகிய 

நபொங்கள உரவெபொகும இரகசியமபொகும. பூமிக்கு 

அரகில் இரக்கும லபபொது மூடுபனி என்பபொர்கள. 

இந்த நீர்த்துளிகள ஒன்று லசர்ந்து உங்களுக்கு 

மடழயபொகப் வபபொழிகிலறேபொம. வவெப்ப நிடலே 

மிகக் குடறேந்தபொல் சிறு நீர்த்துளிகள உடறேந்து 

பனிக்கட்டயபொகவும (Snow) சிலே லவெடலே 

ஆலேங்கட்டயபொகவும (Hail) பூமியில் விழுகிறேது.”

“உனது சலகபொதரர்கள ஏன் இப்பட அவெசரம 



அவெசரமபொக ஓடக்வகபொண்டரக்கிறேபொர்கள? 

அவெர்கடளப் பபொர்த்தபொல் எனக்கு ‘ஓடும 

லமகங்கலள ஒர வசபொல் லகளீலரபொ…’ என்றே  

கண்ணைதபொசனின் வெரிகள தபொன் நிடனவுக்கு 

வெரகிறேது.”

“கபொற்லறே லமகங்கள பயணைம வசய்ய உதவுகிறேது. 

சிலே சமயங்களில் மணிக்கு 100 டமல் லவெகத்தில் 

வசல்லவெபொம. இடமின்னலின் லபபொது மணிக்கு 30 

முதல் 40 லவெகத்தில் வசல்லவெபொம.” 

“மனிதர்கள மற்றேவெர்கடளப் பபொர்த்துக் கவிடத 

படனவெதிலும வபயர் டவெப்பதிலும 

வகட்டக்கபொரபொர்கள. கபொர்லமகம, லமகநபொதன், 

முகிலினி,  லமகவெண்ணைன் இப்பட எங்கள 

வபயர்கடளயும லசர்த்து டவெத்திரக்கிறேபொர்கள. 

எங்கடள அங்கம அங்கமபொக இரசித்துக் 



கவிடதகள எழுதியிரக்கிறேபொர்கள. கரமுகில் 

லபபொன்றே கூந்தல் எனப் வபண்கடள 

வெர்ணித்திரக்கிறேபொர்கள. உயர்ந்த மடலே உச்சியில் 

நபொம சற்று இடளப்பபொறுவெடதக் கவெனித்துவிட்டு 

‘அலதபொ பபொர் முகிலினி என்றே வபண் மடலேடயத் 

தழுவி முத்தமிடுவெடத’ என்று கற்படன வசய்து 

எங்கள கற்பக்குக் களங்கம 

விடளவித்திரக்கிறேபொர்கள. நல்லேகபொலேம 

சுழல்கபொற்றன் லபபொது லதபொன்றும கூமப 

வெடவெமபொன லமகங்கடளப் பபொர்த்து வபண்ணின் 

பின்னலுக்கு ஒப்பிடைவில்டலே.”

“பபொர்த்தபொயபொ மனிதனின் கற்படனத் திறேடன. நீ 

மட்டும வெபொனில் சஞ்கரிக்க முடயும என 

நிடனக்கபொலத. மனிதர்களபொல் கூடை கற்படன 

உலேகில் சஞ்சரிக்க முடயும . இயற்டகயின் 

அழடக எவ்வெளவுக்கு அங்கம அங்கமபொக 



இரசிக்கிறேபொர்கள பபொர்த்தபொயபொ? வபயர்கடளப் 

பற்றச் வசபொன்னபொலய அது உண்டம. என்வபயர் 

கூடை லமகநபொதன் தபொன். அது வதரியுமபொ உனக்கு?“

“பபொர்த்தபொயபொ லமகநபொதபொ. நீ எங்களில் 

ஒரவெனபொகிவிட்டைபொய். எங்கள சக்திடய உலேகுக்கு 

எடுத்துச் வசபொல். எங்கடள அசுத்தப்படுத்த 

லவெண்டைபொவமனச் வசபொல். பத்தபொண்டுகளுக்கு முன்

மத்திய கிழக்கில் நடைந்த யுத்தத்தின் லபபொது 

எண்வணைய்க்கிணைறுகள எரிந்தன.  அதில் இரந்து 

லமலலே கிளமபிய படக எங்கடள 

அசுத்தப்படுத்திவிட்டைது. பலே லதசங்களுக்கு 

அந்த அசுத்தத்டத எடுத்துச் வசல்லே லவெண்ட 

ஏற்பட்டைது. நபொம சிலே இடைங்களில் வபபொழியும 

அமிலேம கலேந்த மடழ, மனிதர்கள குளம 

குட்டடை நதி லபபொன்றேவெற்டறே 

அசுத்தப்படுத்துவெதபொலலேலய ஏற்படுகிறேது. 

அதற்கு நபொம வபபொறுப்பில்டலே. அலமசன் 



கபொடுகளில் உளள உயர்ந்த மரங்களபொல் நபொம 

அப்பகுதிக்கு ஒர கபொலேத்தில் லவெண்டய 

மடழடயக் வகபொடுத்லதபொம. இப்லபபொது 

வபபொல்லேபொத மனிதர்கள கபொடுகடள அழித்ததன் 

மூலேம அப்பகுதிக்கு மடழ வபய்வெது குடறேந்து 

விட்டைது. கபொடுகளுக்கு வநரப்ப டவெப்பதும 

எமக்குப் பபொதகமபொக அடமகிறேது. மடழ 

குடறேந்து மின்சபொர உற்பத்தி குடறேகிறேது. இது 

வதரியபொமல் அரசியல்வெபொதிகள எமலமலும 

கடைவுள லமலும பழிடயப் லபபொடுகிறேபொர்கள.”

“சரி என்னபொல் முடந்தமட்டும 

அரசியல்வெபொதிகளுக்கும மக்களுக்கும எடுத்துச் 

வசபொல்லுகிலறேன்.  ஆனபொல் அந்தக் கரம 

முகில்கள இரக்கிறேலத அடதக் கண்டைபொல் 

எனக்குப் பயம.“



“ஏன் பயம?”

“அடவெ சுழிக்கபொற்டறேயும மின்டலேயும 

தரக்கூடயடவெ.”

“கியூலமபொவலேபொனிபஸ் ( Cumolonius) என்றே என் 

சலகபொதரன் தபொன் நீ வசபொல்லும மின்னடலேயும 

இடடயயும உரவெபொக்கிறேவென். அவென் தன் 

கடைடமடய உலேகுக்குச் வசய்கிறேபொன். அவென் 

கண்ணீர் விடைபொவிட்டைபொல் உங்கள பூமியில் உளள 

குளம, ஆறு , குட்டடை எல்லேபொம வெற்ற விடும. 

பிறேகு ‘தண்ணீர் தண்ணிர்’ சினிமபொப் படைம லபபொல்

ஆகிவிடும. அல்லேது கர்நபொடைகபொவிடைம 

தண்ணீரக்குக் வகஞ்சலவெண்ட வெரம.”



“அடைடைபொ. உனக்கு அந்தச் சினிமபொப் படைம பற்றக் 

கூடைத் வதரியுமபொ?  அரசியல் கூடை லபசுகிறேபொலய?”

“ஏன் வதரியபொது? ‘மூடுபனி’ என்றே படைப் 

வபயர்கள கூடை டவெத்திரக்கிறேபொர்கள. நபொன் தபொன் 

வசபொன்லனலன லமலலேயிரந்து கீலழ நடைக்கும 

உங்கள திரக்கூத்துக்கடள அவெதபொனிக்கிலறேன் 

என்று. சினிமபொ எடுக்கிறேவென் இந்து 

கடைவுளமபொடர எங்கள லமல் நடைந்து வசல்வெது 

லபபொல் படைம பிடத்து மக்கடள 

நமபடவெக்கிறேபொர்கள. கபொதல் லஜெபொடகள கூடை 

லமகங்களுக்குள ஓட பிடத்து விடளயபொடப் 

பபொட்டுப் பபொடுவெதபொகக் கபொட்டுகிறேபொர்கள. நபொன் 

அப்பட ஒரவெடரயும என் லமல் நடைந்து 

வசல்லும லபபொது சந்திக்கவில்டலே. அது மட்டுமபொ 

ஒர படைத்தில் லசபொகக்கபொட்சி வெந்தவுடைன் 



வெபொனத்தில் எனது சலகபொதரன் மடழவயனும 

கண்ணீர் விடும லபபொது அவெடனப் படைமபிடத்துக்

கபொட்ட, லசபொகத்டத இரசிகர்களுக்கு 

வவெளியிடுகிறேபொன் சினிமபொக்கபொரன். இட மின்னல் 

சுழல் கபொற்று திரண்டு வெரம லமகங்கள கூடை 

அவெனின் பபொர்டவெயிலிரந்து தப்பவில்டலே. 

சினிமபொக்கபொரன் பணைம சமபபொதிக்கிறேபொன் 

எங்கடள மக்களுக்கு கபொட்ட. அவெனுக்குப் 

லபபொய்ச் வசபொல்லு இக்கபொட்சிகளுக்கு அவெனிடைம 

இனி கட்டைணைம வெசூலிக்கப் லபபொகிலறேன் என்று.”

“அப்படச் வசபொல்லேபொலத. பணைம வபறேபொது 

உன்டன உலேகுக்கு விளமபரம வசய்கிறேபொர்கள 

அவெர்கள. அப்பட லயபொசித்துப் பபொர். அதற்கு  

நன்றயபொக இர. இயற்டக எல்லலேபொரக்கும 

வசபொந்தமபொன வசபொத்து.”

“சரி சரி. நபொன் வசய்ய லவெண்டய கரமங்கள பலே 



இரக்கு. நபொன் கிளமபகிலறேன். அதற்கு முன் 

உன்னிடைம ஒர கடடைசிக் லகளவி. பூமிடயப் 

லபபொல் மற்டறேய கிரகங்களிலும லமகங்கள 

உண்டைபொ?”

“ஏன் இல்டலே? லமகங்கள தண்ணீர் இரந்தபொல் 

தபொன் உரவெபொகலேபொம என்பதில்டலே. வியபொழக் 

கிரகத்தில் உளள லமகங்கள அலமபொனியபொவும 

மீலதனும கலேந்தது. ஏன் சனி கிரகத்தில் கூடை 

லமகங்கள உண்டு. சனி கிரகத்துக்கு 62 

சந்திரன்கள உண்டு. இதுலவெ சூரிய குடுமபத்தில் 

இரண்டைபொவெது வபரிய கிரகம. சனியின் 

சந்திரனபொன டடைட்டைனில் (Titan) நச்சுத் 

தன்டமயுளள சயடனட் உளளது. ஏன் பூமியின் 

சந்திரனிலே கூடை தூசிகள உளளடைக்கிய லமகங்கள 

உண்டு.”

“அலடையப்பபொ, மற்டறேய கிரகங்களில் உளள 



லமகங்கடளப் பற்றயும அறந்து 

டவெத்திரக்கிறேபொய் லபபொலேத் வதரிகிறேது.”

“அது சரி உன் மடனவிக்குப் பிறேக்கப் லபபொகும 

பிளடளக்கு என்ன வபயர் டவெக்கப் 

லபபொகிறேபொய்?”

“ஆண் குழந்டத தபொன் பிறேக்கும என 

டவெத்தியர்கள வசபொன்னபடயபொல் உன்லனபொடு 

கடதத்தபின் முகிலேன் எனப் வபயர் டவெக்க 

இரக்கிலறேன்.“

“நல்லேது. ‘முகிலேன்’ பிறேக்கும லபபொது நபொம இட 

என்றே வெபொத்தியம வெபொசித்து மின்னல் என்றே ஒளி 

வவெளிச்சத்தில் மடழ என்றே பூமபொரி வபபொழிந்து 



வெபொழ்த்துலவெபொம.“



கததை 13

செந்தைனமரமும செந்தைவானமும

“சந்தனப் வபபொட்டுக்கபொரபொ லகபொணைங்கி 

கிரபொப்பக்கபொரபொ…”  என்றே படழய பபொடைடலே 

வெபொவனபொலிப் வபட்டயில் இரசித்தவெபொறு அவென் 

தனிடமயில் அந்த உயர்ந்த பூத்துக் குலுங்கிய 

மரத்துக்கடயில் வெந்தமர்ந்தபொன். மரத்திலிரந்து 



வீசிய நறுமணைம அவென் மூக்டகத் துடளத்தது. 

எங்கிரந்து அந்த மணைம வெரகிறேது என்று 

கண்டுபிடக்க அவென் சுற்றும பபொர்த்தபொன். 

யபொரபொவெது சந்தனக் குச்சிடய எரிக்கிறேபொர்கலளபொ 

என லயபொசித்தபொன். அப்பட இரக்கபொலத. இங்கு 

என்டனயும இந்த மரத்டதயும தவிர லவெறு 

ஒரவெரமில்டலேலய. அப்படயிரந்தும இந்த 

நறுமணைம மூக்டகத் துடளக்கிறேலத. 

லயபொசடனயில் தடலேடயச் வசபொரிந்தபொன். 

வெபொசடனடய உளலளயிழுத்துக் கண்கடள மூடச் 

சுவெபொசித்தபொன். யபொலரபொ சிரிப்பது லபபொன்று  பிரடம.

“என்ன எங்கிரந்து இந்த நறுமணைம வெரகிறேது 

என லயபொசிக்கிறேபொயபொ?”  குரல் ஒன்று லகட்டைது.

“யபொர் லபசுகிறேது?”



“நபொன் தபொன் மரம லபசுகிலறேன்.”

“பதுடமயபொக இரக்கிறேலத!”

“பதுடமயில்டலே. அந்த மணைம என் 

உடைமபிலிரந்து தபொன் வெரகிறேது.”

“நீ வசபொல்வெது உண்டமயபொனபொல் இந்த 

நறுமணைத்டத வீசும நீ யபொர் ? உன் வபயர் என்ன?”

“என் வபயர் நீ லகட்டுக்வகபொண்டரக்கும 

பபொடைலில் மடறேந்திரக்கிறேது.”

அவென் சற்றுச் சிந்தித்தபொன். 

“ஓ, நீ சந்தன மரமபொ? என் வபயரக்கும உன் 

வபயரக்கும நல்லே வபபொரத்தம என்று வசபொல்.” 



“அது எப்பட?”  மரம லகட்டைது.

“என் வபயர் சந்தபொன கிரஷ்ணைன். சுரக்கமபொகச் 

சந்தபொனம என்பபொர்கள. உன் வபயர் சந்தனம. என் 

வபயர் சந்தபொனம. ஒர அடரவு தபொன் நமடமப் 

பிரிக்கிறேது.”

“லவெடக்டகயபொக இரக்கிறேலத. அப்லபபொ 

உன்டனத் தமபி என அடழக்கலேபொமபொ?”

“அதுக்வகன்ன அண்ணைபொ?”

“அது சரி தமபி உன் வநற்றயில் சந்தனப் 

வபபொட்டு இரக்கிறேலத. லகபொயிலுக்குப் லபபொய் 

வெந்தபொயபொ?”



“எனது நண்பனின் திரமணைத்துக்குப் லபபொய் 

வெந்லதன். அது சரி நீ சந்தன வீரப்பனின் 

கபொதலியபொ?” சிரித்தபட அவென் லகட்டைபொன்.

“அவென் வபயடர உச்சரிக்கபொலத. எனக்குப் 

படுலகபொபம வெரம. எங்கடளப் பிறேரக்கு விற்றுப்

பணைம சமபபொதிக்கும வியபொபபொரி அவென். 

எங்களின் பனிதமும அரடமயும அவெனுக்குத் 

வதரியவெபொ லபபொகுது? இயற்டகயில் எங்கடளப் 

லபபொன்று விடலேமதிக்க முடயபொத வபபொரட்கள 

எத்தடனலயபொ இரக்கிறேது. யபொடனத் தந்தம, 

மயில் இறேகு, கரங்கபொலி மரம, லதக்கு மரம,  

பலி-மபொன்-முதடலேத் லதபொல்கள, டவெரக்கற்கள, 

முத்துக்கள, பவெளம,   தங்கம- வவெளளி-இரமப 

லபபொன்றே உலலேபொகங்கள இப்படக் கணைக்கில் 

அடைங்கபொதடவெ எத்தடனலயபொ. இடதவயல்லேபொம 

மனிதர்கள விட்டுடவெப்பது கிடடையபொது.  



எவ்வெளவுக்கு இயற்டக அன்டனடயக் 

வகபொளடளயடக்க முடயுலமபொ அவ்வெளவுக்குக் 

வகபொளடளயடத்துப் பணைம லசர்க்கிறேபொர்கள.”

“ இயற்டகயில் இரப்பது எல்லேபொம தன் வசபொத்து 

என்றே நிடனவெபொக்கும. அலதன் உனக்குக் 

லகபொயில்களில் அவ்வெளவுக்கு மதிப்ப?”

“கி.மு 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிரந்லத என் 

அரடமடயயும வெபொசடனடயயும லவெத கபொலே 

மக்கள அறந்திரந்தனர். இரபொஜெபொக்கள, 

சுல்தபொன்கள, ரிஷிமபொர்,  வபகௌத்த பிக்குமபொர் 

என்டனப் பபொவித்தனர். தங்கம, வவெளளி,  

யபொடனத் தந்தம  லபபொன்றேடவெக்கு ஈடைபொக என் 

மதிப்பிரந்தது. என் நறுமணைத்திலே தியபொனம 

வசய்தபொல் மனடதச் சபொந்தப்படுத்தி ஒர நிடலே 

நிறுத்துவெது இலேகுவெபொகும. விழிப்பணைர்டவெத் 



தூண்டைடவெக்கும. மலனபொ வியபொதிகடளத் 

தீர்க்கவும என்டனப் பயன் படுத்தினபொர்கள.”

“அலதன் வநற்றயில் உன் படசடயப் வபபொட்டைபொக

டவெக்கிறேபொர்கள?”

“மனிதர்களுக்கு ஏழு சக்கரங்கள உடைமபில் 

உண்டு. இடவெயூடைபொக உடைமப சக்திடய 

உளளடைக்குகிறேது. வநற்றயில் இரப்பது 

ஆறேபொவெது சக்கரம.  முக்கண்ணைன் சிவெனின் 

வநற்றக் கண் ஆறேபொவெது சக்கரத்டதக்  குறக்கும. 

இந்தச் சக்கரம உளள இடைத்தில் என் 

படசயினபொல் திலேகமிட்டைபொல், மூடளச் சுரப்பிடய

திறேமபடை இயங்கச்வசய்து சிந்திக்கும ஆற்றேடலேப்

வபரக்குகிறேது. அதனபொல் தபொன் ஆயுர்லவெதம என் 

படசடயப் பபொவிக்குமபட பரிந்துடரக்கிறேது.”



“ஓலகபொ அதுவெபொ கபொரணைம. சிலேர் டககளிலும 

உடைமப முழுவெதும சந்தனம 

பூசிக்வகபொளகிறேபொர்கலள அது எதற்கபொக?”

“மனிதர்களின் லதபொலில் நீர் நீங்குவெதபொல் பலே 

விதமபொன லதபொல் சமபந்தப்பட்டை வியபொதிகள 

உரவெபொக ஏதுவெபொகிறேது. அது மட்டுமல்லே 

வியர்டவெயினபொல் உடைமபில் துர்நபொற்றேம வீசத் 

வதபொடைங்குகிறேது. என்டன உடைமபில் 

பூசுவெதினபொல் லதபொல் ஈரமபொக்கப் படுகிறேது. 

துர்நபொற்றேம நீங்குகிறேது. சூரியனின் கதிர்களினபொல்

லதபொல் சமபந்தப்பட்டை பற்றுலநபொய் வெரபொமல் 

தடுக்கிறேது.” 

“உனது மரத்துவெத் தன்டமடயக் லகட்க 

அதிசயமபொக யிரக்கிறேது. இந்தியபொவில் மட்டுமபொ 

உனக்கு மதிப்பண்டு ?” சந்தபொனம லகட்டைபொன்.



“யபொர் வசபொன்னது? பண்டடைய எகிப்தியர்கள 

என்டன இறேக்குமதி வசய்து மரத்துவெத்துக்கும  

கிரிடயகளுக்கும பபொவித்தபொர்கள. லசபொர்வு,  

மனக்கவெடலே,  உறேக்கமின்டம,   மூச்சு 

சமபந்தப்பட்டை வியபொதிகடளப் லபபொக்கவும 

என்டன பபொவித்தனர். ஏன் கிளிலயபொபபொத்ரபொ என்றே 

எகிப்திய அழகி கூடை என்டன இந்தியபொவில் 

இரந்து இறேக்குமதி வசய்து வெபொசடனத் 

திரவியமபொகக் குளிக்குமலபபொது பபொவித்தபொள. 

சபொலேமன் என்றே அரசனின கல்லேடறேயில் கூடை 

எனக்கு இடைம ஒதுக்கப்பட்டரந்தது. 

இந்லதபொலனசியபொ,  வியட்நபொம,  அவுஸதிலரலியபொ 

ஆகிய நபொடுகளிலும சந்தன மரங்கடள வெளர்த்து 

எண்வணைய் எடுத்து ஏற்றுமதி வசய்கிறேபொர்கள.  

வெபொசடனத் திரவியமபொகப் பலே நபொடுகளில் விடலே 

லபபொகிலறேன். எனது மரத்திலிரந்து 

தயபொரிக்கப்பட்டை சிடலேகள, உரண்டடை, 



மணிமபொடலேகளுக்கு வவெளிநபொடுகளில் தனி 

மதிப்பண்டு.”

“அலடையப்பபொ என் இனத்துக்கு இவ்வெளவு 

மதிப்பபொ? அது சரி இவ்வெளவு உயரம 

வெளர்ந்திரக்கிறேபொலய உன் வெயவதன்ன?”

“எனக்கு இப்லபபொது அறுபது வெயதபொகிறேது. 

வபபொதுவெபொக ,நபொன் முதுடமயடடைய, கிட்டைத்தட்டை

அறுபதிலிரந்து எண்பது வெரடைங்கள எடுக்கும. 

இப்லபபொது என் உயரம இரபத்டதந்தட. என் 

வெளர்ச்சி விடரவெபொனதல்லே.  அரசபொங்கம 

சட்டைத்தின் மூலேம எங்ளுக்குப் பபொதுகபொப்ப 

தரகிறேது. கர்நபொடைகபொவில் உளள வீட்டு 

வெளவுக்குள ஒர சந்தன மரம இரந்தபொல் அது 

அரசின் உடைடம.  நன்றேபொக முற்றய மரங்கடளத் 

தபொன் தறக்கலேபொம என்கிறேது சட்டைம. எங்கடளக்  



கூடுதலேபொக டமசூர் பகுதியில்  கபொணைலேபொம. 1792 ல் 

டமசூரில் எங்கடள அரசபொங்க  மரமபொகப் 

பிரகடைனப்படுத்தி வககௌரவித்தபொர்கள.”

“அலடையப்பபொ அவ்வெளவு உன் சந்ததிக்கு 

மதிப்பிரக்கிறேதபொ?”

“இல்லேபொமலேபொ  மகபொத்மபொ கபொந்தி, இந்திரகபொந்தி 

ஆகிலயபொடரத்  தகனம வசய்யுமலபபொது சந்தனக் 

கட்டடைகடளப் லபபொட்டுத் தபொன் தீ 

மூட்டனபொர்கள? அதிலிரந்து வதரியவில்டலேயபொ 

என்னுடடைய பனிதம எவ்வெளவு என்று? 

லகபொயில்களிலும  திரமணைம,  

திரவிழபொக்களிலும எனக்குத் தனி இடைமுண்டு. 

ஏன் உன் முரகன் லகபொயிலில் தினமும 

வெபொசிக்கும நபொதஸ்வெர வித்துவெபொனும அவெர் 

லகபொஷ்டயும நபொள தவெறேபொது எனக்குத் தங்கள 



வநற்றகளில் தனி இடைம வகபொடுப்படத 

பபொர்த்திரப்பபொலய.  என் சந்ததிக்கு இந்து, 

வபகௌத்தம,  பபொர்சி, இஸ்லேபொம ஆகிய  

மதங்களிடடைலய நல்லே மதிப்பண்டு.“

“என்ன மதிப்பிரந்தும நீ ஒர 

ஒட்டுண்ணிதபொலன” சந்தபொனம சிரித்தபட 

லகட்டைபொன்.

“நபொன் ஒர லவெர் ஒட்டுண்ணி என்படத 

மறுக்கவில்டலே. எனக்கு அரலக வெளரம 

மற்டறேய மரங்களின் சத்திடன என் லவெர்கள 

மூலேம உறஞ்சி எடுத்து வெபொழ்கிலறேன். அதனபொல் 

அவெர்கள என்னிடைமிரக்கும நறுமணைத்டதப்  

வபறுகிறேபொர்கள. இது ஒர வகபொடுத்து வெபொங்கும 

வியபொபபொரம என எடுத்துக் வகபொளலளன். என் 

லவெரில் தபொன் கூடய அளவு எண்வணைய் உண்டு.” 



“மதிப்பம வபறுமதியும உளளவெனுக்கு 

எப்லபபொதும ஆபத்து கபொத்திரக்கிறேது என்பது 

உண்டம. நீ இங்கு தனியபொக இரப்படத 

வீரப்பன் லபபொல் ஒரவென் கண்டைபொல் உன் 

உயிரக்கு ஆபத்து. அதனபொல் வென இலேபொக்கபொவுக்கு

அறவித்து நபொன் உனக்குப் பபொதுகபொப்ப 

தரப்லபபொகிலறேன்.“ 

“நன்ற தமபி. நீ எப்லபபொதும லகபொயிலிக்குப் 

லபபொய் ஐயர் வகபொடுக்கும சந்தனத்டத வநற்றயில் 

டவெக்குமலபபொது என்டன மறேந்து விடைபொலத. 

என்ன?”

“ நிச்சயமபொக மறேக்கமபொட்லடைன். லநரமபொச்சு நபொன் 

வெரகிலறேன்” சந்தபொனம சந்தனத்திடைமிரந்து 

விடடைவபற்றேபொன்.



வீடு திரமபிய சந்தபொனத்திற்கு ஓர் அதிர்ச்சி 

கபொத்திரந்தது. வபங்களூரில் லவெடலே வசய்து 

வகபொண்டரந்த அவெனது தங்டக மகன் 

வெந்திரந்தபொன். அவெடனக் கண்டு பலே கபொலேம.

“என்னடைபொ லகபொபபொல் திடீவரன்று இந்த பக்கம?”

“இல்டலே மபொமபொ. கமவபனி லவெடலேயபொக 

வெந்தபொனபொன். உங்கடளயும மபொமிடயயும பபொர்த்து 

அதிகநபொட்கள. அது தபொன் உங்கள இரவெடரயும 

பபொர்த்திட்டு லபபொவெம எண்டு வெந்தனபொன். 

இந்தபொரங்லகபொ உங்களுக்கு பிடத்தமபொன ஒன்டறே 

என் அன்பளிப்பபொகக் வகபொண்டு வெந்திரக்கிறேன்” 

என்றே ஒர வபரிய பபொர்சடலேக் வகபொடுத்தபொன்.



“அனபளிப்ப இரக்கட்டும. இன்று நீ 

எங்களுடடைய வீட்டலே சபொப்பிட்டுவிட்டுத்  தபொன் 

லபபொக லவெண்டும. மபொமியின் தயிர்க்குழமபம 

உரடளக் கிழங்கு வெறுவெல் கறயும என்றேபொல் 

உனக்குப் பிடக்குலம.”

“சபொப்பபொடு இரக்கட்டும மபொமபொ. என் பரிசு 

பிடத்திரக்கிறேதபொ பபொரங்கள. பங்களூரில் பலே 

கடடைகள எற இறேங்கி லதட வெபொங்கினனபொன்.”

சந்தபொனம பபொர்சடலே பிரித்துப் பபொர்த்தபொர். ஒர 

அழகிய வபட்டக்குள சந்தனமரத்தில் இரந்து 

வசதுக்கப்பட்டை அழகிய அரச்சுனனுக்கு 

மகபொபபொரதப் லபபொரில் ரதம ஓட்டும கிரஷ்ணைர் 

சிடலே. ரதம,  நபொன்கு குதிடரகள, கிரஷ்ணைர்,  

அரச்சினன் உரவெங்கள அழகபொக 



வசதுக்கப்பட்டரந்தன. கீடதடய உலேகுக்கு 

கிரஷ்ணைர் எடுத்துச் வசபொன்ன சூழ்நிடலே அது. 

அதிலிரந்து நறுமணைம வீசியது.

“பிடத்துக் வகபொண்டைதபொ மபொமபொ? நீங்கள ஒர 

கிரஷ்ணை பக்தர். உங்களுக்குத் தபொன் பகவெத் 

கீடதவயன்றேபொல் பிடக்குலம.”

ஆடசப்பட்டுப் பரிசு வெபொங்கி வெந்த லகபொபபொலின் 

மனடதப் பண்படுத்தபொமல் இரக்க ஒர நீண்டை 

உம… என்றே ஒலி அவெரிடைமிரந்து வெந்தது. அது 

சந்தனமரத்தின் சந்திப்பின் விடளவு.



கததை 14

சுதமதைவாங்கி

பலே விழுதுகளுடைன் சடடைத்து  வெளர்ந்த ஆலே 

மரம பபொடதலயபொரத்தில் கமபீரமபொக 

கபொட்சியளித்தது. அதன் அரகிலே ஒர 

சுடமதபொங்கி. ஏறேத்தபொழ நபொலேடர அட (1.2 மீட்டைர்) 



உயரமும, ஒன்றேடர வதபொடைக்கம 2 அடவெடர 

தடப்பக் வகபொண்டைதுமபொன ஒர சிறய சுவெர் 

லபபொன்றே கட்டுமபொனம.  யபொலரபொ ஒர 

பண்ணியவெபொன் தயவெபொல்; பலே தசபொப்தங்களுக்கு 

முன்னர் கற்களபொல் உரவெபொக்கப்பட்டை உபயமது. 

சுடமதபொஙகிலயபொடு அதன் அரலக ஒர நீர 

வதபொட்டயம,  ஆவுலரபொஞ்சிக் கல் (ஆ உலரபொஞ்சும 

கல்) அதன. துடணைக்கு நின்றேன. மபொட்டு 

வியபொபபொரிகள மபொடுகடள அடழத்துக்லகபொண்டு 

அவ்வெழிலய லபபொவெதுண்டு. லபபொவெபொர் கடலேப்டப

லபபொக்க ; தம வபபொதிகடள சுடமதபொங்கியிலே 

டவெத்துவிட்டு, மபொடுகடள வதபொட்டயில் நீர் 

அரந்த விடுவெது வெழக்கம.  பின அடவெ தமது 

சுடனப்டப தவிர்க்க ஆவுலரபொஞ்சிக்கல்லில் 

தமது உடைமடமத் லதய்க்கும. அதுமட்டுமல்லே 

கிரபொமத்தில் வபண்வணைபொரத்தி குழந்டத 

வபற்றுக்வகபொளளபொமல் இறேந்துவிட்டைபொல் 



அவெளுக்கபொகப் வபபொது இடைங்களில் சுடமதபொங்கி 

அடமப்பது வெழக்கமபொக இரந்தது. இது 

சுடமதபொங்கிலபபொடுதல் எனப்பட்டைது. பிறேரது 

சுடமத் துன்பத்டதப் லபபொக்குவெதன் மூலேம 

அவெளுக்கு வெயிற்றுச் சுடமயபொலேபொன துன்பம 

இதனபொல் நீங்கும என்பது கிரபொம மக்களின் 

நமபிக்டக.

சுடமதபொங்கியில்; கற்களிலே யபொலரபொ தமிழ் எழுதிப்

பழகியிரக்கிறேபொர்கள. தூம ;சுடமதபொங்கிடய 

பபொவித்தடதக் குறப்பிடை தம ; பதிவு வசய்து 

விட்டு வசன்டைறரநதபொரகள. சுல்லேகபொலேம 

சுடமடதஙகிடய அவெரகள உரிடம 

வகபொண்டைபொடைவில்டலே.  பபொவெம சுடமதபொங்கி, 

ஏடைபொக மபொறவிட்டைது லபபொலும. எத்தடனலயபொ 

வெழிப்லபபொக்கர்கள தடலேயில் சுமந்து வெந்த 

சுடமகடள அது கூலிவபறேபொமல் தபொங்கிச் லசடவெ 

பரிந்தது.



அச் சுடமதபொங்கி 18 ம நூற்றேபொண்டல் மன்னர் 

ஒரவெரபொல் லதபொற்றுவிக்கப்பட்டைது என அதன் 

வெரலேபொறு லபசினர் கிரபொம மக்கள சிலேர். 

பஸ்லபபொக்கு வெரத்து இல்லேபொத அப்படதயிலே 

வசல்லும; வெழிப்லபபொக்கரகள சுடமடய 

இறேக்கிடவெத்துவிட்டு வெழிப்லபபொக்கர்கள ஆலேமர

நிழலில் இளப்பபொறச் வசல்வெதுண்டு . மரமும 

சுடமதபொங்கியும நீர வதபொட்டயம,  ஆவுலரபொஞ்சிக் 

கல்லும  இடணைந்து வெழிப்லபபொகரகளுக்கும 

மபொடுகளுக்கும வசய்த வசய்த லசடவெடய 

அவ்வூர் மக்கள பபொரபொட்டயதபொக வதரியவில்டலே.

 பபொடதக்கரலக இரந்த அந்த சுடமதபொங்கிடய 

வபயர்த்து எடுத்து பபொடதடய விரிவெபொக்க வெழி 

விடை லவெண்டும. அப்வபபொழுதுதபொன்  

கிரபொமத்துக்கு பஸ் லபபொக்கு வெரத்து வெரவெதற்கும 



கிரபொமம முன்லனறேவும வெசதியபொக இரக்கும 

என்று கரத்து வதரிவித்தபொர்கள சிலேரடை ஊரக்கு 

ஏலதபொ நல்லேது வசய்யப் லபபொவெதபொக நிடனத்த சிலே

பணைம படடைத்த அரசியல் பிரமுகர்கள. முதலில் 

சுடமதபொங்கி, அதன் பின்னர் நீர வதபொட்ட;,  

ஆவுலரபொஞ்சிக் கல் ஆலே மரமபொ அவெர்களது 

இலேக்கு என்றே லகளவிடய எழுப்பினபொன்; 

முற்லபபொக்குவெபொதியபொன ஒர கிரபொமத்து 

இடளஞன். அத் திட்டைத்டத முன் 

டவெத்தவெர்களுக்கு வெபொழ்க்டகயிலே பணைம 

டகநிடறேய இரந்ததபொல் குடுமபச் சுடம, 

உடழப்பபொளிகளின் பபொரம , சமூக லசடவெ 

லபபொன்றேடவெ முக்கியமபொனதபொக இல்லேபொமல் 

இரக்கலேபொம. ஆனபொல் பபொடத ஓரமபொக, ஆலே 

மரத்துக்கு அண்டமயில் ஓடலேக் கூடரயுடைன் சிறு

லதனர் கடடை டவெத்திரந்த முரலகசு 

சுடமதபொங்கியும ஆலே மரமும வசய்த லசடவெ 



பற்ற கடதயபொக வசபொல்லேக்; கூடயவென். அது 

லதனர் கடடை மட்டுமல்லே டசக்கில் கடடையும 

கூடை. .

ஒர சமயம கடும வவெய்யிலில் தடலேயில் தனது 

உற்பத்திப் வபபொரட்கடள சந்டதக்கு எடுத்துச் 

வசன்;று விற்பதற்கபொக வியர்க்க வியர்க்க சுமந்து 

வெந்த விவெசபொயி ஒரவென் மூர்ச்சித்து கீலழ விழபொத 

நிடலேயில் அவெனுக்கு டகவகபொடுத்தது அந்தச் 

சுடமதபொங்கி. வகபொண்டு வெந்தடத அதில் 

டவெத்துவிட்டு மயக்கம கண்கடளச் சுழட்டை கீழ் 

முச்சு வபர முச்சு வெபொங்கியபட  சுடமடய தபொங்கி

வெந்தவென்; தூணில் சபொய்ந்தபட மயங்கிவிட்டைபொன்..

அடர உயிலரபொடு இரந்த அமமனிதடனக் கண்டை 

முரலகசு ஓடப்லபபொய்; முகத்தில் தண்ணீர்; 

வதளித்து வெரண்டை வதபொண்டடை இதமபொக இரக்க 

பபொடனயிலே இரந்த குளிர்ந்த தண்ணீடரக் 



வகபொடுத்து சுயநிடலேக்கு அவெடனத் திரப்பிக் 

வகபொண்டுவெந்தபொன். பிறேகு தபொன் வதரிய வெந்தது 

தன்டனப் லபபொல் வபரம குடுமபச்சுடமடயயும 

கடைன் சுடமடயயும அவ்விவெசபொயி சுமக்கிறேபொன் 

என்று. அது லபபொல் எத்தடனலயபொ 

வெழிப்லபபொக்கர்கடள முரலகசு சந்தித்து 

உறேவெபொடயிரக்கிறேபொன். அக்கிரபொமத்துக்கு வெந்து 

லபபொகும வெழிலபபொக்கர்கள பலேர் முரலகசுவின் 

ஆட்டுப்பபொல் கலேந்த ஆடடை மிதக்கும 

லதனிடரயும கண்ணைபொடப் லபபொத்தல்களுக்குள 

இரந்த சுடைச் சுடை வெடடைடயயும; சுடவெத்துச் 

வசல்லேபொதவெர்கள இல்டலே. அதுவும தன் 

டகப்படை தயபொரித்த லதனரம இறேபொல் படதத்த 

கடைடலே வெடடைக்கும ஒர தனி இலேட்சடன 

இரப்பது முரலகசுவுக்குத் வதரியும. அந்த 

வெடடையின் சுடவெடய அனுபவிக்கலவெ 

வவெகுதூரத்தில் இரந்து லநலர 



களளுத்தவெறேடணைக்குப் லபபொக முன் பலேர் வெந்து 

வெபொங்கிப் லபபொவெதுண்டு. மபொடலே நபொன்கு 

மணிக்குள தயபொரித்த வெடடைகளமுடந்து விடும 

அளவுக்கு வியபொபபொரம ஓரளவுக்குச் சிறேப்பபொக 

இரந்தது.  லதனர் கடடை மட்டுமல்லே 

டசக்கில்கள வெபொடைடகவிடுவெது, பஞ்சரபொன 

டயூப்பகடள சிலே நிமிடைங்கள லதனர் குடத்து 

முடப்பதற்குள ஒட்டக் வகபொடுப்பது, டசக்கில் 

சில்கடள வநளிவவெடுப்பது, பது டையர்கள 

மபொற்றுவெது விற்படனக்கு வெந்த பபொவித்த 

டசக்கில்கடள நல்லே விடலேக்கு விற்று 

வகபொமிஷன் வபறுவெது முரலகசுவுக்கு டகலதர்ந்த

கடலே. ரலி , ரட்ஜ, ஹமபர், பஜெபொஜி 

டசக்கில்களின் . தரம , சூட்சுமங்கடள முற்றேபொக 

அவென் அறந்து டவெத்திரந்தபொன். மரமும 

சுடமதபொங்கியும வசய்த சமூக லசடவெயில் 

தனக்கும பங்குண்டு என்படத அவென் 



அறயபொமல் இல்டலே. ஆனபொல் தபொன் வசய்த 

லசடவெ வெரமபொனத்டத அடப்படடையபொகக் 

வகபொண்டைது  என்பதும அவெனுக்கு வதரியும. 

இன்னும சிலே வெரடைங்களில் லமபொட்டைர் 

டசக்கில்கடள திரத்துவெதும, வெபொடைடகக்கு 

விடுவெதும லபபொன்றே வதபொழில் ஸ்தபொனத்துக்கு 

தபொன் உயர லவெண்டும என்பது அவென் தினமும 

கண்டுவகபொண்டரக்கும கனபொ. அவ்வியபொபபொரம 

அவெனது தந்டத விட்டுச் வசன்றே முதுசம. 

அக்கடடையில் தபொன் தன் தந்டதயிடைமிரந்து 

லவெடலே கற்றேவென். எட்டைபொம வெகுப்ப வெடர 

மட்டுலம படத்தவென். படத்துப் பட்டைம 

வபற்றேவெர்கள லவெடலேயில்லேபொமல் திரிவெடதக் 

கண்டை அவென் தன் குடுமபப் பபொரத்டதச் சுமக்க 

தனக்குக் டகவகபொடுப்பது அக்கடடைதபொன் 

என்படத அவென் பரிந்து வகபொளள அதிக கபொலேம 

எடுக்கவில்டலே.  கடடை அடமந்திரந்த கபொணி 



அவெனுக்குச் வசபொந்தமில்லேபொவிட்டைபொலும 

கடடையின் உரிடம அவெனுடடையது. பபொடத 

விரிவுத் திட்டைத்தில் சுடமதபொங்கியும ஆலேமரமும

மடறேந்து விட்டைபொல் தன் கபொணியும கடடையும பற 

லபபொய் விடும என்றே பயம அவெனுக்கு இரந்து 

வெந்தது. தனது மடனவி, அவெளது வெயிற்றல் 

வெளரம குழந்டத அலதபொடு வெளர்ந்தபிளடளகள 

மூவெர் இவெர்களின் வெரங்கபொலே வெபொழ்க்டகச் 

சுடமடயத் பலே வெரடைங்கள தபொனும தன் 

டசக்கில் கடடையும தபொன் சுமக்க லவெண்டும 

என்பது அவெனுக்குத் வதரியும. அவெனுக்கு 

உதவியபொக சிலே சடமயங்களில் அவெனது மூத்த 

மகன் வசல்வெரபொசு உதவியபொக இரப்பபொன். தன் 

வதபொழிடலே, நமபிக்டக உளள ஒரவெனுக்கு 

கற்றுக் வகபொடுப்பதன் மூலேம தனக்குப் பின் 

தன்டனப் லபபொல் கடடையின் வபபொறுப்டப அவென் 

எடுக்கலேபொம அல்லேவெபொ? கடடையிரந்த இடைம 



அவெனுக்கு அதிர்ஷடைத்டதக் வகபொடுத்தது. “சுடம 

தபொங்கி டசக்கிள கடடை” என்றேபொல் அவ்வூரில் 

வதரியபொதவெர்கள இல்டலே. கடடைக்கு வெந்திரந்து 

முன்லன லபபொடைப்பட்டரந்த சுண்ணைபொமப 

கடறேகள படைர்ந்த இர படழய வெபொங்குகள. 

கடடையில் வதபொங்கிக் வகபொண்டரந்த சுடவெயபொன 

கதலி வெபொடழக் குடலே. லபபொத்தல்களில் 

அலேங்கரிக்கும உணைவுப் பண்டைங்கள, லதனர் 

தயபொரித்து வெழங்க உதவியபொக இரக்கும 

பித்தடளப் பபொத்திரம. இடவெ முரலகசு 

கடடையின் அடடையபொளச் சின்னங்கள. 

வெபொங்குகளில் அமர்ந்து வபபொழுது லபபொக்க 

அரசியல் லபசுவெது முரலகசுக்கு பிடக்கபொத 

விடையம. அதற்கபொகலவெ கடடையில் “வெமபம 

வெதந்தியும லவெண்டைலவெ லவெண்டைபொம” என்றே 

இரத்தினச் சுரக்கமபொன வெசனத்டத பலேடகயில் 

எழுதியிரந்தபொன். “ கடைன் நட்பக்கு படக” என்றே 



வெபொசகம கடைன் லகட்பவெர்கடள கிட்டை 

வநரங்கவிடைபொது தடுத்தது.  அரசியல் லபசுவெதபொல் 

சண்டடை உரவெபொகி சினிமபொப் படைங்களில் வெரம 

கபொட்சிடயப் லபபொல் தனது கடடை பபொதிப்படடையக் 

கூடய நிடலேடய அவென் தவிர்த்தபொன். இர 

சினிமபொ நடடககளின் விளமபரப் படைங்கள 

மட்டும அவெனது கடடை லமல் வெழிலபபொக்கரின் 

கவெனத்டத ஈர்த்;தது. அடத இரசித்து 

விமர்சனங்கள வசய்பவெர்களும இரக்கத்தபொன் 

வசய்தபொர்கள. படைங்கடள தன் கடடையில் 

ஒட்டுவெதற்கு முரலகசு பணைம லகட்கபொமல் 

இல்டலே. “வவாழ்கதகலய ஒரு வியவாபவாரம” 

என்பது அவெனது வகபொளடக. வெமப லபசி 

பிரச்சடன உரவெபொகபொமல் தவிர்ப்பதற்கபொக 

தனக்குத் வதரிந்த ஒரவெர் அன்பளிப்பபொக 

வகபொடுத்துச் வசன்றே படழய வெபொவனபொலி வபட்ட 

ஒன்டறே அடக்கட தட்டக் வகபொடுத்து பபொடை 



டவெத்து வெபொடக்டகயபொளர்களின் வீண் லபச்டச 

திடச திரப்பி விடுவெபொன். 

சிலே சமயங்களில் முரலகசு தன் கடடைடய தன் 

பதினபொன்கு வெயது மகனின் வபபொறுப்பிலே விட்டு 

விட்டு தன் குடுமபச்சுடமடய டசக்கிளில் 

சுமந்து வசல்வெபொன் பபொடைசபொடலேகளுக்கும உளளூர் 

சந்டதயில் வபபொரட்கள வெபொங்குவெதற்கும. அந்தப் 

பயணைத்டத பபொர்த்து பலேர் அதிசயித்ததுண்டு. 

எவ்வெபொறு முரலகசு தன் குடுமபத்லதபொடு சரிந்து 

விழபொமல் சபொதுர்யமபொக சமநிடலேபடுத்தி 

டசக்கிளில் சர்க்கஸ் வித்டத வசய்பவென் லபபொல் 

குடுமபத்லதபொடு பயணைம வசய்கிறேபொன் என்பது 

அவெர்களுக்குப் பரியபொத பதிரபொக இரந்தது. 

மூன்று டமல் தூரத்தில் உளள அவெனது குடடச 

வீட்டுக்கும நகரத்தில் உளள கடடைகளுக்கும 

லபபொக அவெனது நபொற்பது வெயசுளள டசக்கில் தபொன்



வெபொகனம. அவென் தந்டத பபொவித்த வரலி டசக்கிள 

என்றே படயபொல் அடத தன் மடனவிலபபொல் 

கவெனித்து வெந்தபொன். யபொரம அடத களவவெடுத்து 

வசல்லேபொத வெபொறு இரண்டு வசயின் லபபொட்டு 

வபரிய ஆடம பூட்டு லபபொட்டு வசல்வெது அவென் 

வெழக்கம. தன் மகன் வசல்வெரபொசு கூடை அடதப் 

பபொவிப்படத அவென் விரமபியதில்டலே. அவென் 

குடுமபத்லதபொடு டசக்கிலில் லபபொகும 

கபொட்சிடயப் பபொர்த்து. அலதபொ பபொர் முரலகசுவின் 

குடுமபச் சுடமடய டசக்கில் சுமப்படத. பபொவெம 

டைவுனில் மட்டும இக்கபொட்சிடய வபபொலீஸ் 

கண்டைபொல் நபொன்கு லபர் ஒர டசக்கிளில் லபபொன 

குற்றேத்திற்கபொக வெழக்கு வதபொடைர்ந்து 

தண்டைப்பணைம கட்டைடவெத்து விடுவெபொர்கள. 

பபொவெம முரலகசுவின் ரலி டசக்கில். அதற்கு 

மட்டும முடறேப்பபொடு வசய்ய ;வெபொயிரந்தபொல் 

தன்டன சுடமதபொங்கி லபபொல்; முரலகசு குடுமபம



பபொவிக்கிறேது என்று மனித உரிடம மீறேல் 

குழுவுக்கு முடறேயிட்டு முரலகசு லமல் 

நடைவெடக்டக எடுத்திரக்கும. ஆனபொல் அப்பட 

வசய்யபொது தன் லமல் விசுவெபொசம டவெத்திரந்த 

கபொலேம வசன்றே முரலகசுவின் தந்டத மீதும, 

தன்டனத் தினமும பரபொமரித்து, துடடைத்து அழகு 

படுத்தும முரலகசுக்கும அவெமபொனத்டத 

வகபொண்டு வெர அது விரமபவில்டலே. ஆலேமரத்து 

சுடமதபொங்கி லபபொல் நபொன் இந்த பிறேப்பில் 

இரக்குமட்டும; சுடமடய தபொங்கி நல்லே 

கர்மபொடவெ லசர்த்துவிட்டு அடுத்த பிறேவியிலே 

லமபொட்டைபொர் டசக்கிளபொகலவெபொ அல்லேது 

வெபொகனமபொகலவெபொ சரி பிறேக்க மபொட்லடைனபொ என்றே 

நப்பபொடச அதற்கு. தனது நீண்டை கபொலே லசவெயின் 

லபபொது ஒர தரமபொவெது நடுவெழியில் முரலகசு 

குடுமபத்டத நட்டைபொற்றல் விட்டுவிடைவில்டலே 

அவ் வரலி டசக்கிள. 



தனது குடுமபத்டத வீட்டல் இறேக்கிவிட்டு  

கடடைக்கு திரமபிய முரலகசுக்கு ஒர அதிர்ச்சி 

கபொத்திரந்தது. ஒர பிறே நபொட்டைவெர் அவெடன 

சந்திப்பதற்கபொக கபொத்திரந்தபொர்.

“ அப்பபொ இவெர் வபயர் லஜெபொன் உங்களுக்கபொக கணை

லநரம கபொத்திரக்கிறேபொர்” என்றேபொன் ஆங்கிலேம 

அடறேகுடறேயபொகத் வதரிந்த அவெர் மூத்த பிளடள 

வசல்வெரபொசு. மகன் வசல்வெம ஆங்கிலேம 

லபசுவெடத முரலகசு வபரடமயபொக லபசிக் 

வகபொளவெபொன்.

“ வெந்தவெரக்கு லதனரம வெடடையும 

வகபொடுத்தனயபொ?” முரலகசு மகடன பபொர்த்து 

லகட்டைபொர்.



“ இல்டலேயப்பபொ நீங்கள வெந்தபின் பபொர்ப்லபபொம 

என்று விட்டைபொர்”

வெந்தவெரின் லதபொளில் ஒர கவமரபொ வதபொங்கிக் 

வகபொண்டரந்தது. அவெர் தமிழ் லபசியது 

முரலகசுக்கு வியப்பபொக இரந்தது. 

“ யுசந லேழர ஆச ஆரசரபநளர?” என்று முதலில் 

ஆங்கிலேத்தில் லகட்டைபொர்.

“ தன் வபயடர லகட்டைவுடைன் உடைலன “ ஓம லசர்”

என்றேபொன் பணிவுடைன் முரலகசு அவெரது 

லதபொலுக்கு மதிப்ப வகபொடுத்து. பிரித்தபொனிய 

ஆட்சியின் பிரதிபலிப்ப.

“ லயபொசிக்கபொடதயும நபொன் தமிழ் வகபொஞ்சம 



லபசுவென். நீர் உமது வரலி டசக்கிள நபொலு லபடர 

சுமந்து வசல்வெடத என் நண்பர் எடுத்த ஒர 

படகப்படைத்தில் பபொர்தலதன். பிரமபொதமபொன படைம.

எப்பட அப்பட பலேன்ஸ் வசய்து வகபொண்டு 

குடுமபத்லதபொடு டரவெல் வசய்கிறீர். ஏதும 

அக்சிவடைன்ட் நடைக்கும என்றே பயமில்டலேயபொ 

உமக்கு?”

“ எல்லேபொம அனுபவெம தபொன் லசர். இது உறேதியபொன

டசக்கிள பலே வெரடைங்களபொக பபொவிக்கிலறேன். பலே 

வெரடைங்களுக்கு முன்ப என் தந்டதi யபொர் இடத 

பதுசபொக வெபொங்கி பபொவித்தவெர். அவெர் இறேந்த லபபொது

இது என் டகயுக்;கு வெந்துவிட்டைது அவெர் 

நிடனவெபொக.”

“ இப்லபபொ இதன் வெயது நபொற்பது வெரடைம 

இரக்குமபொ ”



“ கூடை இரக்கலேபொம. என் அப்பபொ எப்லபபொ 

வெபொங்கினபொர் என்று எனக்குத் வதரியபொது”

"டசக்கிடலேப் பபொர்த்தபொல் அப்பட நபொற்பது 

வெரடைத்துக்கு முன்ப வெபொங்கினதபொக 

வதரியவில்டலே. ஏலதபொ பதிய டசக்கிள லபபொல் 

அடத கவெனித்து வெரகிறீர் லபபொல் வதரிகிறேது”

“ ஓம சபொர். இடத நமபித்தபொன் என் குடுமபம 

இரக்கிறேது. குடுமபத்தின லபபொக்கு வெரத்துக்கு 

இது தபொன் லசர் உதவுகிறேது”

“பரிகிறேது அந்தப்படைத்டதப் பபொர்த்தவபபொது. ரலி 

டசக்கிள வகபொமவபனிக்கபொரர்களுக்கும, சஞ்சிடக

ஒன்றும; உமது டசக்கிடலே சுடமலயபொடு படைம 

எடுத்து கட்டுடரவயபொன்று எழுதி தங்களுக்கு 

அனுப்பமபட லகட்டரந்தபொர்கள. அது தபொன் 



உமடம சந்தித்துப் லபசலேபொம என வெந்லதன்.”

அவெர் வசபொன்னடதக் லகட்டைது முரலகசுவுக்கு 

மகிழ்ச்சியபொக இரந்தது.

“ என்ன லசர் வசபொல்லுகிறீh கள. இந்த படழய 

டசக்கிளுக்கு அவ்வெளவு மதிப்பபொ?

” மதிப்ப அதன் தரத்திலும உத்திரவெபொதத்திலும 

வெயதிலும தங்கியுளளது. படழய 

வபபொரட்களுக்கு வவெளி நபொடுகளிலே நல்லேமதிப்ப 

அடத யுவவெடஙரந P சழனரஉவெள என்பபொர்கள 

ஆங்கிலேத்தில். உமது டசக்கிள கடடை நபொன்; 

எழுதப் லபபொகும கட்டுடரக்கு துடணை லபபொகப் 

லபபொகிறேது. பின்னடடைந்த நபொடுகளில் 

லபபொக்குவெரத்துக்கு மபொட்டு வெண்டடலேப் லபபொல் 

டசக்கில் தபொன் முக்கிய வெபொகனம. எல்லலேபொரபொலும

கபொரம . லமபொட்டைபொர் டசக்கிலும வெபொங்கும 



வெசதிகள இல்டலே. அலதபொடு வபற்லறேபொல் விடலே 

அதிகம.”

“ உண்டமதபொன் லசர். இப்லபபொ என்னிடைம 

ரிப்வபயரக்கு வெரம டசக்கில்களின் 

எண்ணிக்டக அதிகரித்துவிட்டைது. அதில் 

இந்தியபொவில் தயபொரிக்கப்படும டசக்கிடலே தபொன் 

பலேர் விடலே குடறேவு என்றே கபொரணைத்தபொல் 

வெபொங்குகிறேபொர்கள. ஆனபொல் அடவெ வரலி 

டசக்கிலின் தரத்துக்கு ஈடைபொகபொது என்பது 

பலேரக்கத் வதரியும”.

 ரலி டசக்கிளகள இன்னும படழய ஒஸ்டீன் ஏ 

லபபொர்ட கபொர்கடளப் லபபொல் ஓடுகிறேது 

பிரித்தபொனிய ஆட்சி நிடனவெபொக.  பளளிக்கூடை 

மபொணைவெர்கள , விவெபொசபொயிகள , மீன் வியபொபபொரம 

வசய்பவெர்கள , பலே வதபொழிலேபொளிகள 



எல்லலேபொரினதும சுடமடயத் தபொங்குவெது இது 

லபபொன்றே டசக்கிளகள தபொன். அலதபொ வதரிகிறேலத 

சுடமதபொங்கி, அது லபபொலே என்று 

வசபொல்லுங்கலளன்.

“ நல்லேது உமடமயும உமது மகடனயும டவெத்து 

கடடைப் பின்ணைணியில் சிலே படைங்கள எடுக்கப் 

லபபொகிலறேன். அதற்கு உமது சமமதம லவெண்டும”

“ படைமபொ?. எதபொவெது உளளூர் பத்திரிடகக்கு 

அனுப்பப்லபபொகிறீர்களபொ?

“ இல்டலே இது ஒர பிரபல்யமபொன வவெளிநபொட்டு 

ஆங்கிலே சஞ்சிடகயில் கட்டுடரயுடைன் 

வெரப்லபபொகிறேது. பலே நபொடுகளில் வெபொசிப்பபொர்கள. 



அலதபொடு உமக்கு சஞ்சிடகயில் இரந்தும வரலி 

டசக்கிள உற்பத்தி வசய்யும ஸ்தபொபனத்தில்  

இரந்தும தகுந்த வவெகுமதியும உமக்கு 

வடைபொலேரில் கிடடைக்கும.. ”

வடைபொலேரில் வவெகுமதி என்றேவுடைன் முரலகசுவுக்கு

தபொன் பட்டை கடைன் தபொன் நிடனவுக்கு வெந்தது. 

அடத தீர்த்தபொல் தனது கடைன் சுடமடய 

குடறேக்கலேபொம என்று லயபொசித்தபொன்.

“ என்ன லயபொசிக்கிறீர். இப்பட ஒர சந்தர்ப்பம 

உமக்கு கிடடைக்கபொது”

“ சரி உங்கள இஸ்டைம. இதனபொல் எனக்கு 

பிரச்சடன வெரபொமல் இரந்தபொல் சரி. இந்த பணைம 

தரம விஷயத்டத மட்டும மற்றேவெர்களுக்கு 



வசபொல்லேலவெண்டைபொம.”

“ சரி சரி. பயப்படைபொடதயும. உமக்கு அதனபொல் 

பிரச்சடன வெரபொது. உமது மகன் அந்த அழுக்கபொன 

உடுப்லபபொடு கபொட்சிதரட்டும. நீரம 

அப்படத்தபொன். படைம இயல்பபொக இரக்கட்டும. 

அந்த சுடமதபொங்கிடயயும; ஆலேமரத்டதயும 

லசர்த்து அதற்கு கீழ் உமடமயும டசக்கிடளயும 

டவெத்து ஒர படைம எடுப்லபன்.

“ அது நல்லேது அடவெகளின் லசடவெடய 

ஒரவெரம கவெனித்து வககௌரவிப்பது கிடடையபொது. 

உங்கள கட்டுடரயும படைமும இந்த 

சுடமதபொங்கிகடள வககௌரவிப்பதபொக 

இரக்கட்டும. படைம எடுப்பதற்கு முன் எங்கள 

கடடையின் லதனடரயும வெடடைடயயும 

சுடவெத்துப் பபொரங்கள. அவெற்றன தரம 



அப்லபபொது பரியும என்று வெந்தவெரக்கு 

வசபொல்லிவிட்டு கடடைக்குள லபபொனபொன் முரலகசு. 

கடடைக்கு முன்லன லபபொடைப்பட்டரந்த வெபொங்கில் 

அமர்ந்தபட தனது கவமரபொடவெ எடுத்து தயபொர் 

வசய்தபொர் வெந்தவெர். அடத ஆவெலுடைன் லவெடக்டக 

பபொர்த்தபடலய நின்றேபொன் வசல்வெம.
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வவெமபி விழுந்த மபொமபழங்களும; வெண்டுகளும;

அணில்களும சுடவெத்த பழங்களும அந்த 

வசழித்த மபொ மரத்தின் கீழ் சிதறக் கிடைந்தன. 

அரகில் இரந்த மபொட்டுக்வகபொட்டலில் “மமபொ..” 

என்றே பசு மபொட்டன் குரலும; வீட்டலிரந்து 



“அமமபொ” என்றே அன்படைன் அடழத்த என் 

மகளின் குரல்களும ஒன்றேபொக ஒலித்தன. அதில் 

வதபொனித்த “மபொ” என்றே வெபொர்த்டதக்குத் தபொன் 

என்ன மதிப்ப? என்ன பனிதம?. அமபபொ என்றே 

அமமடனக்குறக்கும வெபொர்த்டத மபொமபொரத்தின் 

மறு கரத்தபொகும. சிந்தடனயுடைன் பழங்கடளப் 

வபபொறுக்கியவெபொறு மபொமரத்டத அண்ணைபொர்ந்து 

பபொர்த்லதன். அது என்டனப் பபொர்த்து சிரிப்பது 

லபபொன்றே ஒர பிரடம.

“ஏன் சிரிக்கிறேபொய்” என்லறேன் லகபொபமபொக.

“ இல்டலே. என் மரத்தில் நல்லே பழுத்த பழங்கள 

இரக்கும லபபொது பழுக்குத்திய பழங்கடளப் 

வபபொறுக்கிறலய அடத நிடனத்து சிரிக்கிலறேன்” 

என்றேது மரம.



“ உன் பழங்களுக்குத் தபொன் எத்தடன மரியபொடத, 

லபபொட்ட. முரகனுக்கும கணைபதிக்கும உன்னபொல் 

லபபொட்ட. ஞபொனப் பழத்டத தரபவெனல்லேவெபொ நீ.”

“அது சரி எனக்கும பரபொணைத்துக்கும உளள 

வதபொடைர்பகள உனக்கு வதரியுமபொ?..”

“லகட்கப் லபபொகிறேபொயபொ? உன் பரபொணைக் கடதகடள

வசபொல்கிலறேன் லகள.. மபொமரம லதவெலலேபொகத்து 

விரட்சங்களி;ல் ஒன்றேபொகும.; இந்த மபொ என்றே 

எழுத்துக்கு விளக்கத்டத அகத்தியலர 

சிறேப்பித்துக் கூறுகிறேபொர். வபரமபபொலும நம 

நபொட்டு மூலிடககளுக்கு வபயரிட்டை அகத்தியலர 

ஒர சிலே மூலிடககளுக்குத் தபொன் ‘மபொ’ என்றே 

பதத்டத முன் டவெத்துளளபொர். மபொ மரம, மபொசிப் 

பத்திரம, மபொகதி, மபொதுளங்கம, மபொமுனி மபொமுலி, 

மபொவிலேங்கு மற்றும இரண்வடைபொர வபயரக்கு 



அதிகமிரக்கபொது. இந்த ‘மபொ’ வுக்கு அகரபொதியில் 

நூற்;றுக்கும லமலேபொன வபபொரள விளக்கம 

தரப்பட்டுளளது. எனினும மகிடம வெபொய்ந்;ததும 

வபரடமக்குரிய வெஸ்துகளுக்குத்தபொன் ‘மபொ’ 

வபபொரத்தமபொகும என்பது மஹபொ சன்னிதபொனத்தின்

வெபொக்கு. ஆங்கிலேத்தில் கூடை இதற்கு ‘ஓலமகபொ’ 

என்பபொர்கள, “லமலேபொன சக்தியுடடையது” என்று 

வபபொரள. நம நபொட்டு லதன் மதுர வமபொழியில் 

“மபொ”வுக்கு வபபொரள லேஷ்மி, அன்னம, குதிடர, 

யபொடன, லதர், சக்கரவெர்த்தி, நபொகம, மபொணிக்கம, 

சிமமபொசனம ஆகியடவெகளுக்கும, சிரஷ்ட 

கர்த்தபொவெபொகிய பிரமம லதவெடனலய சிடறேயில் 

டவெத்து சிரஷ்ட வதபொழிடலே நடைத்திக் கபொண்பித்து

வசரக்கடைக்கிய மபொல்மரகன் ஸ முரகப் 

வபரமபொனுக்கும ‘மபொ’ என்றுதபொன் ஸ்கந்த 

பரபொணைம விளக்கம கூறுகிறேது ‘ம’ என்றே சப்தம 

பிரணைவெ ஒலியின் முடவெபொனது. இத்லதபொடு ‘அ’ 



என்றே அகரம லசரமலபபொது “மபொ” என விரிந்து 

அண்டைவமல்லேபொம பரவுகிறேது. உயிர்கவளல்லேபொம 

அன்டன வெயிற்றல் பிண்டைமபொகி கரவுற்றேலபபொது 

‘ஓம’ என்றே வெடவெபொகி இடறேவெடன துதி வசய்து 

வகபொண்டரக்கும. ஆனபொல் கரப்டபயிலிரந்து 

நழுவி பூமியில் ஜெனனவமடுத்த அடுத்த 

வினபொடலய மலம! என்று தபொடய துதிக்க 

ஆரமபி;த்து விடுகின்றேன. இப்படத்தபொன் 

வபரியவெர்கள அடக்கட வசபொல்லேக் லகட்பதுண்டு.

இவ்வெண்ணைம வபரடமதபொங்கிய ‘மபொ’டவெ 

தபொங்கிய மபொமரம நீ.

இவ்வெளவு மகிடம வெபொய்ந்த நீ மன்னிக்கவும நீர் 

பரபொணை வெரலேபொற்றலும நிடறேய இடைம 

வபற்றுளளீர். பபொர்வெதியமடமயபொர் பூலலேபொகத்தில் 

பலே தடைடவெ ஜெனித்து சிவெவபரமபொடன 

வெழிபட்டைதபொக பரபொணை வெரலேபொறு. கபொஞ்சிபரத்தில் 



1008 சிவெபொலேயங்களும 108 விஷ்ணு 

ஆலேயங்களும இரந்ததபொக கபொஞ்சி ஸ்தலே 

பரபொணைம கூறுகிறேது. இன்றும கபொஞ்சி ஏகபொமபர 

ஈஸ்வெரர் லகபொயிலில் ஒர பிரமமபொண்டைமபொன 

மபொமரமும அதனடயில் ஏகபொமபரநபொதர் 

லிங்கவெடவெமபொகி இரப்படதயும கபொணைலேபொம. 

இந்த மபொ மரத்தடயில் கபொமபொட்சியமடமயபொக 

அவெதரித்து மணைலேபொல் சிவெலிங்க பிரதிஷ்டடை 

வசய்து வெழிபட்டு முக்தியடடைந்ததபொக பரபொணை 

வெரலேபொறு கூறுகிறேது. கபொஞ்சிபரத்தில் வெரடைபொ 

வெரடைம ‘மபொவெட லசடவெ’ உற்சவெம இன்னும 

நடடைவபறுகிறேது. கபொமபொட்சியமடம மபொ 

மரத்தினடயில் லசடவெ வசய்து முக்தி வபற்றே 

வெரலேபொறு தபொன் அந்த உற்சவெம. அந்த மபொமரமும 

அழியபொமல் இரக்கிறேது. இந்த மபொவெட 

ஈஸ்வெரடன கபொண்லபபொரக்வகல்லேபொம சகலே 

பபொபங்களும லரபொகங்களும விலேகும. 



மபொ மரமும முக்திடயத் தரக்கூடயது என்றேபொல் 

ஒர சிலேரக்கு சந்லதகம வெரலேபொம. முக்திடய 

மட்டுமல்லே பிறேவி என்றே வபரங்கடைடலே நீந்தக் 

கூடயது மபொமரம. அசுரர்களில் 

வெல்லேடமயுடடையவெனும லதவெர் மூவெர் 

யபொவெரபொலும வவெல்லே முடயபொத சக்திடயப் 

படடைத்த சூரபன்மன் ஸ முரகப் வபரமபொனிடைம 

லபபொரிட்டு பலே மபொயபொ ஜெபொலேங்கள பரிந்து 

விரக்தியடடைந்து கடடைசியில்; மபொமரமபொகி நின்று 

விட்டைபொன். இப்பட மபொமரமபொகி நின்றே அசுரடன 

முரகலவெள என்ன வசய்தபொர் வதரியுமபொ? தன் டக 

லவெலேபொயுதத்தபொல் மபொமரத்டத பிளந்து ஒர 

பபொதிடய மயில் வெபொகனமபொகவும, மற்றே பபொதிடய 

லசவெல் வகபொடயபொகவும டவெத்துக் வகபொண்டைபொர்! 

மபொமரம முக்திடய வகபொடுத்துவிட்டைது 

அசுரனுக்கு. அது மட்டுமபொ? முரக பக்தர்கள 



மயில் வெபொகனபொ! லசவெல் வகபொடலயபொலன! 

என்வறேல்லேபொம பக்த லகபொடகள பகழ்ந்து பபொடுவெது

மபொமரத்தபொல் அடடைந்த முக்தியல்லேவெபொ”?

“அலடையப்பபொ. நீ வசபொல்வெடதக் லகட்டு என் 

உடைமப ;பூரிக்கிறேது. என்டனப் பற்ற 

பகழ்பபொடயதுக்கு இலதபொ என் பழங்டகடளப் 

பரிசபொகப் வபற்றுக் வகபொள” என்று மரத்தில் 

இரந்து சுடவெயபொன பழங்கடள உதிர்த்தது 

மரம..”

“ சுட்டை பழமபொ சுடைபொத பழமபொ” என்லறேன் நபொன் 

சிரித்தபட.

“வவெய்யிலில் சுட்டைபழம தபொன். சிலே லவெடள 

வபபொல்லேபொத வெண்டு உளலள குடயிரக்கும 

வவெட்ட, ஒட்டய மண்டணை ஊதிச் சபொப்பிடு. 



இவ்வெளவு லநரமும நீ என் பரபொணைம பபொடனபொய். 

நபொன் இனி எப்பட என்னிடைம இரந்து 

மபொனிடைர்கள லநபொய்களுக்கு மரந்துகள 

தயபொரிக்கிறேபொர்கள என்று வசபொல்கிலறேன் லகள.”

“ வசபொல்லலேன். உன் பழத்டதச் சுடவெத்தபட 

லகட்கிறேன்”

“எனது முற்றய இடலே வபபொதுவெபொக உடைலுக்கு 

உஷ்ணைத்டதக் வகபொடுக்க வெல்லேது. ஆடகயபொல் 

இடத சட்டயில் லபபொட்டு லதன் விட்டு வெதக்கி 

இடலே கரடமயபொகும தரணைம 1 குவெடள 

தண்ணீர் விட்டு வகபொதிக்கக் கபொய்ச்சி வெடகட்ட 

கஷபொயத்டத மட்டும தினம இரண்டு முடறே 

குடக்க சீதளத்தபொல் வதபொண்டடை கட்ட லபச 

முடயபொது குரல் கமமியவெர்கள மீண்டும குரல் 

வதபொனிடய உண்டைபொக்கி உஷ்ணைத்டத 

வகபொடுக்கும. பச்டச இடலேடய வநரப்பில் 



லபபொடை படக வெரம. அந்தப் படகடய வெபொய் 

திறேந்து வதபொண்டடைக்குக் கபொட்டனபொலும குரல் 

கமமல் குணைமபொகும. அத்துடைன் இமமுடறே 

விக்கலுக்கும சிறேந்தது. பசுடமயபொன மர 

இடலேகடள இடத்துப் பிழிந்த சபொரம 1 அவுன்ஸ், 

பசுவநய் கபொல் அவுன்ஸ், பசுமபபொல் அடர 

அவுன்ஸ், சுத்தமபொன லதன் அடர அவுன்ஸ் 

இடவெகள ஒன்றேபொய்க் கலேந்து டவெத்துக் வகபொண்டு 

தினம இரலவெடள குடத்துவெர மூலேச்சூடு, 

உஷ்ணைம, இரத்தமபொகலவெ லபபொகும ரத்தமூலேம 

யபொவும குணைமபொகும. மபொ இடலேயபொல் 

பிரமமஹத்தி லதபொஷம விலேகும என்பது 

சபொஸ்திரம;. மபொவிடலேத் லதபொரணைங்கள இல்லேபொத 

மரணைங்கள, சுபச் சடைங்குகள, பண்டடககள 

வகபொண்டைபொட்டைங்கள நம நபொட்டல் இரப்பது 

அபூர்வெமல்லேவெபொ? லேஷ்மி வெபொசம வசய்யும 

வபபொரளகளில் மபொ இடலேயும ஒன்று.



 “மபொவிடலேயில் பல் துலேக்கபொதவென் மபொபபொவி” 

என்றே பழவமபொழியும உண்டு, பிரதி தினமும பல் 

துலேக்கபொவிட்டைபொலும மபொளய பட்ஷம 

வெரமலபபொது வபரிலயபொர்கள அந்த 15 நபொளும 

தினம மபொவிடலேயில் பல் துலேக்குவெதபொல் 

லதபொஷங்கள விலேகி பிதுர்களின் கடைபொட்சமும, 

வதய்வெ பலேமும வபரகுவமன்பது சபொஸ்திரம. 

வெபொடழ இடலேயில் சபொப்பிடுவெது லபபொல் இதன் 

இடலேடயத் டதத்து அதில் அன்னம பரிமபொற 

சபொப்பிடுவெதும நம நபொட்டு வெழக்கமபொகும. இடத 

‘மபொடழ இடலே’ என்றும  கூறுவெர். 

பூடவெ சபொதபொரணை லபதி நபொளபட்டை லபதிகளுக்கும 

உபலயபொகிக்க தீரம. பூடவெ லசகரித்து டவெத்து 

லவெண்டும லபபொது வநரப்பிலிட்டு படகக்க இந்த

வெபொசடன சகிக்கபொது வகபொசுக்கள ஓடப்லபபொகும. 

அது சரி நீ மபொஙகபொய் ஊறுகபொய் 



சபொப்பிட்டரக்கிறேபொயபொ?”

“ஆம என் பபொட்ட நல்லே மபொங்கபொய் ஊறுகபொய் 

தயபொரிப்பபொள. என் மகள கூடை கற்பிணியபொக 

இரக்கும லபபொது மபொங்கபொடய விரமபிச் 

சபொப்பிடுவெபொள.”

“மபொங்கபொய் ஊறுகபொடயச் சபொப்பிடுவெதபொல் 

பசியின்டம, வெபொய் நீரூறேல், குமட்டைல், வெபொந்தி 

முதலியன தீரம.

 “மபொதபொ ஊட்டைபொத அன்னம மபொங்கபொய் ஊட்டும” 

ஆனபொல் பச்டச மபொங்கபொயில் உடைமபக்கு 

வகடுதலலே தவிர  நன்டம கிடடையபொது. 

“தின்றேபொல் தினவவெடுக்கும தீபனமலபபொம 

வநஞ்வசரிவெபொம, அன்லறே விழிலநபொய் அடைரங் 



கபொண் துன்றமிக வெபொதக் கரப்பபொனும 

வென்கிரந்தியும வபரகும. சூதக்கனியின் சுகம” 

-என்று அகத்தியர் வசபொன்னபட 

வசபொற சரிங்கு, கண்லநபொய், ஆறேபொதரணைம, தபொது 

நஷ்டைம, பல்கூச்சம, உஷ்ணைலரபொகங்கள 

ஆகியவெற்டறே உண்டைபொக்கிவிடும. எனலவெ 

மபொங்கபொய் மபொமபழம ஆகியவெற்டறே அளலவெபொடு 

உண்பது நல்லேது. மபொங்வகபொட்டடை விடளயபொடைத் 

வதரியுமபொ உனக்கு?”

“ ஏன் வதரியபொது. சிறுவெயதில் நண்பர்களுடைன் 

நிலேத்தில் லகபொடுலபபொட்டு மபொங்வகபொட்டடை 

விடளயபொட இரக்கிறேன்”

“மபொங்வகபொட்டடையின் மகிடமடயச் 

வசபொல்லுகிலறேன் லகள. மபொங்வகபொட்டடைகடளச் 



லசகரித்து உலேர்த்தி எடுத்துக் கபொய்ந்த பின்ப 

உடடைத்து அதனுள இரக்கும பரப்பக்கடள 

சிறது வநய்விட்டு வபபொன் வெறுவெலேபொக வெறுத்து 

இடத்துத் தூள வசய்து டவெத்துக்வகபொண்டு அதிக 

உஷ்ணைம தரக்கூடய பதபொர்த்தங்கள சடமயலுடைன்

லசரமலபபொது இடதயும சிறேதளவு சபொப்பபொட்டல் 

லசர்த்துக் வகபொளவெது பண்டடைய வெழக்கமபொகும. 

இதனபொல் சகலே உஷ்ணைமும தணியும. லமலும 

இந்தத் தூடளலய ரத்தலபதி, சீதலபதி, நீரபொன 

லபதி, வெயிற்றுக் கடுப்ப> ஆசனவெபொய் எரிச்சல் 

ஆகியடவெகளுக்கும 1 டைமளர் பபொல் கலேந்து 

சபொப்பிடைலேபொம. சிறுவெர்களுக்கு பபொதி அளவு 

உபலயபொகிக்கலேபொம. இந்தத் தூளுடைன் சுக்கு, ஓமம,

கசகசபொ இடவெகள சமமபொக எடுத்து எலுமிச்சமபழ

ரசத்துடைன் கலேந்து அடரத்து ஒர 

பளியங்வகபொட்டடை அளவு வநய்லயபொடு கலேந்து 

வகபொடுக்க மூலேச்சூடு மலேத்தில் கிரமி விழுதல், 



கிரபொணி, வெயிற்றுக் லகபொளபொறுகள யபொவும தீரம. 

மபொங்வகபொட்டடைப் பரப்ப மூலே லரபொகங்களுக்கு 

மிகச் சிறேந்தது. சர்ம லரபொகங்கள வசபொற 

சிரங்குகளுக்கும, மபொமபிசின் உடைன் எலுமிச்சம 

பழம ரசம லசர்த்து கலேந்து அடவெகளுக்கு 

லமலும பூசுவெதபொல் குணைம ஏற்படும.” 

“ உங்களிலிலும பலே சபொதிகள உண்லடைபொ?”

 “இந்தியபொவில் என் சபொதிடயச் லசர்ந்தவெர்கள 100 

க்கு லமலுண்டு. அவெர்கள என்டனப்பற்ற 

பகழ்வெடத லகட்டைபொல் லகபொபப் படுவெபொர்கள” 

என்றேது மரம.

“ ஏன் யபொழ்ப்பபொணைத்தில் கூடை பலே சபொதி 

மபொமரங்களுண்டு. கறுத்தக் வகபொழுமபபொன் , 



பச்டசத் தின்னி, வசமபபொடு, வவெளடளக் 

வகபொளுமபபொன், அமபலேவி இதில் கறுத்தக் 

வகபொழுமபபொனுக்கு சிங்களவெரிடடைலய நல்லே 

மதிப்பண்டு. பபொவெம வசமபபொடு படும பபொடு. 

வெண்டுகள அதன் பழத்துக்குள எப்படயும 

பகந்துவிடும”

“ அவதன்ன பச்டசத் தின்னி என்று ஒர 

சபொதிடயச் வசபொன்னபொ அது ஒர பதுடமயபொன 

வபயரபொக இரக்கிறேலத.?”

“ பச்சடசயபொக மரத்தில் லமபொதி சபொறு லபபொன பின் 

தின்றேபொல் அந்த மபொங்கபொய்க்கு தனிச் சுடவெயுண்டு. 

அதனபொல் தபொன் அந்த வபயர் அதற்கு வெந்தது. நபொன்

சிறுவெயதில் பளளிக்குப் லபபொகும லபபொது 

திரட்டுத்தனமபொக கல்வலேறந்து  பபொடதலயபொரம 



உளள வீட்டலிரக்கும மபொமரத்தில் இரக்கும 

பச்டசத் தின்னி மபொங்கபொய் பறத்து தின்பது 

இன்னும நிடனவில் நிற்கிறேது. கபொய்க்;கிறே மரம 

தபொன் கல்வலேறபடும.  அது வதரியுமபொ உனக்கு”

“ஓலகபொ தத்துவெமபொ லபசுகிறேபொய்?. எனக்கு 

விளங்கிறேது நீ எடத வசபொல்கிறேபொவயன்று. எவென் 

திறேடமயபொக வசயல் படுகிறேபொலனபொ அவென் கடும 

விமர்சனத்துக்கு ஆளபொகிறேபொன் என்கிறேபொய். 

அப்படத்தபொலன?” 

“ஆமபொம. அது சரி நீ என்ன சபொதிடயச் லசர்ந்தவென் 

என்று வசபொh ல்லேவில்டலேலய?”

“ நபொன் மல்லகபொவெபொ மபொமரச்சபொதி. வபண்கடள என்

பழத்துக்கு ஒப்பிடுவெபொர்கள”



“ வதரியும. இல்லேபொமலேபொ சந்திரபபொப ஒர 

சினிமபொப் படைத்தில் “மல்லகபொவெபொ மபொமபழலம” 

என்றே பிரபல்யமபொன பபொடைடலே பபொடயிரக்கிறேபொர். 

அது சரி உனக்கும லகபொவெபொவுக்கும என்ன 

வதபொடைர்ப?.

“ மல்லகபொவெபொ அல்வபபொன்லசபொ, டையபொஸ் என்றே சபொதி

மபொமபழங்கள லபபொர்த்துக்லகயரடைன் 

வதபொடைர்படடையடவெ. லபபொர்த்துக்லகயர் 

லகபொவெபொடவெ ஆண்டைது வதரியும தபொலன?. ரமணி ,

பங்கனபொபபொளி, பீர் பசன்ட் , இடவெ 

லமபொகல்(ஆழபபொரடை) மன்னர்கபொலேத்தில் 

அறமுகமபொன மபொமரங்கள. 16 ம நூற்றேபொண்டல் 

மபொமரம லபபொர்த்துக்லகயரபொல் ஆபிரிக்கபொவில்    

அறமுகப்படுத்தப்பட்டைது. 1700 ல் அவெர்கள 

மபொமரத்டத பிலரசிலுக்கு அறமுகப்படுத்தினர். 

அக்பர் லபரரசர் ஒர லேட்சம மபொமரங்கடள 



தர்பங்கபொவில் நபொட்டனபொர். அங்கு ஒர 

மபொஞ்லசபொடலேலய உண்டு” 

“ நல்லேது. எனக்கு லதபொரணைம கட்டைவும; குமபம 

டவெக்கவும  உன்னிடைம இரந்து சிலே 

மபொவிடலேகள லதடவெப் படுகிறேது. 

எடுக்கட்டுமபொ?”

“நீ இப்லபபொது என் நண்பன். உன்னிடைமிரந்து 

என்டனப்பற்ற பலே விஷயம அறந்துவிட்லடைன். 

உனக்கு இல்லேபொமலேபொ?. தபொரபொளமபொய் 

எடுத்துக்வகபொள” என்றேது மபொமரம.

அதன் இடலேகடளப் பறத்துக்வகபொண்டு 

அதனிடைம இரந்து விடடைவபற்லறேன்.
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ததைரு  நவாய

நபொன் தினமும ஓபீசுக்குப் லபபொவெதற்கு, 

வகபொழுமபில் உளள வவெளளவெத்டத 

விலவெகபொனந்தபொ வீதி வெழிலய, என் வீட்டல் 

இரந்து நடைந்து வசன்று, பிரதபொன வீதியபொன  கபொலி 

வீதியில் உளள பஸ் தரிப்பில் பஸ் எடுப்பது 

வெழக்கம. விலவெகபொனந்தபொ வீதியின் 
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இரபக்கத்திலும விடலே உயர்ந்த வீடுகள. 

நிச்சயமபொக அதன் உரிடமயபொளர்கள 

வசல்வெந்தவெர்களபொகலவெ இரக்க லவெண்டும. 

அவ்வீடுகளில், இர வீடுகளுக்கு வசக்கியூரிட்ட 

ஆட்கள  இரந்தனர். சிலே வீடுகளின் 

லகட்டுகளில் “நபொய் ஜெபொக்கிரடத” என்று 

எழுதப்பட்டை பலேடக அலேங்கரிக்கும. 

இக்கபொட்சிகடள இரசித்தபட நடைந்து லபபொகும 

எனக்கு, “சபொந்தி நிடலேயம” என்றே வபயர் 

பலேடகலயபொடு லசர்ந்து வீட்டுச்வசபொந்தக்கபொரர் 

டவெத்தியத் துடறேயில் வபற்றே பட்டைங்கள 

வகபொண்டை வபயர்ப் பலேடகயும வஜெபொலித்தது. 

அப்பலேடகயின் கீழ்  “நபொய் ஜெபொக்கிரடத” என்று 

எழுதிய பலேடகயும என் கவெனத்டதக் கவெர்ந்தது. 

வபயரக்கு ஏற்ப அடமதியபொன வீடைபொக அவ்வீடு 

இரக்கும என நிடனத்த எனக்கு, தினமும 

அவ்வீட்டடைத் தபொண்டப் லபபொகுமலபபொது 



கமபீரமபொன ஒர நபொயின் குரல் லகட்கும. கமபி 

லபபொட்டை லகட்டுக்குப் பின்னபொல் இரந்தவெபொலறே 

இப்பட உரத்த குரலில் குடரக்கும நபொய், 

எப்லபபொது இவென்லமல் பபொய்ந்து, கடத்துக் 

குதறுலவெபொம என்றே பபொர்டவெவயபொடு பபொர்க்கும. 

ஒர கபொலேத்தில் வரபொலடைசியபொ (Rhodesia) என்றே 

வபயரில் இரந்த ஜிமபபொப்லவெ லதசத்தில் நபொன் 

சிலே ஆண்டுகள வதபொடலேலபசி நிறுவெனம 

ஒன்றல் ஆலலேபொசகரபொக லவெடலே வசய்ததபொல், 

என்டன லவெட்டடையபொடும லநபொக்கத்லதபொடு 

குடரக்கும கறுப்ப நிறே, இரண்டைடர அட 

உயரமுளள, ஆண் லவெட்டடை நபொய், நிச்சயமபொக  

“வரபொலடைசியன் லடைபொபர்மன் ரிட்ஜபபொக்” (Rhodesian

Dhorman Ridgeback) என்றே உயர்சபொதிடயச் லசர்ந்த 

லவெட்டடை நபொயபொகத் தபொன் இரக்கும என்பது என் 

அனுமபொனம. அடத உறுதிப்படுத்துவெது லபபொல் 

அதன் முதுகில் வபயரக்கு ஏற்றே,  இரண்டைடர 



அங்குலேத்துக்கு, நீண்டை,  அகலேமபொன, மயிர் 

வெரமபபொனது, அதற்குப் பிரத்திலயக 

அடடையபொளத்டதக் வகபொடுத்தது. அதனபொல் தபொலனபொ

என்னலவெபொ அச்சபொதி நபொய்க்கு அப்வபயர் 

வெந்திரக்கலேபொம. அலதபொடு மட்டுமல்லே 

என்லனபொடு ஜிமபபொப்லவெயில் லவெடலே 

வசய்தவெர்களிடைம விசபொரித்தலபபொது, அச் சபொதி 

நபொய், சிங்கத்டத லவெட்டடையபொடும லபபொது 

அவ்வூர் லசபொனபொ இனக் குடமக்களபொல் 

பபொவிக்கப்படும லவெட்டடைநபொய். அதனபொல் சிங்க 

லவெட்டடைக்கபொரன் (Lion Hunter) என்றே வபயரம 

உண்டு என்றேபொர்கள. அவெர்கள வசபொன்ன விளக்கம 

உடைலன என் நிடனவுக்கு வெந்தது, ஒர லவெடள 

எனது வபயரபொன ரபொஜெசிங்கத்தில், சிங்கம 

கலேந்திரப்பதபொலலேபொ என்னலவெபொ என்டன 

லவெட்டடையபொடை அந்த நபொய் எதிர்பபொர்த்திரக்கலேபொம

என்று நிடனத்லதன்.



என்டனக் கண்டு வதபொடைர்ந்து நபொய் குடரப்படதக் 

லகட்டு அவ்வீட்டு எஜெமபொட்ட நபொயின் குரடலே 

விடைத் தன் வபரத்த குரலில் “லசபொனபொ, 

குடரக்கிறேடத நிறுத்திவிட்டுக் கூட்டுக்குள லபபொ”

என்றேபொள ஆங்கிலேத்தில். நபொய்க்கு ஆங்கிலேம 

மட்டுலம பரியுலமபொ என்னலவெபொ. நபொயின் 

வபயடரக் லகட்டைவுடைன் நல்லே வபபொரத்தமபொன 

வபயடரத்தபொன் டவெத்திரக்கிறேபொர்கள என 

நிடனத்லதன். கபொரணைம ஜிமபபொப்லவெயில் வெபொழும

இனங்களில் லசபொனபொ என்றே வபரமபபொன்டம 

இனமும உண்டு. அவெர்கள பந்து வமபொழி 

லபசுபவெர்கள.

பிரதபொன கபொலி வீதியில் உளள பஸ் தரிப்ப 

நிடலேயத்துக்குப் லபபொகுமுன், அதற்கு அரலக 

உளள கபொந்தி விலேபொசில் லகபொப்பி அரந்திவிட்டு, 



இரண்டு வெடடைகடள வெபொங்கிக் வகபொண்டு 

வவெளிலய வெரலவென். அப்லபபொது தினமும நபொன் 

சந்திப்பது கடடைக்கு முன்னபொல் இரந்த 

குப்டபத்வதபொட்டக்கு அரலக, சுரண்டு 

படுத்திரக்கும ஒர வபண் வதரநபொய். 

வவெளடளயும பிவரகௌனும கலேந்த நிறேம. அதன் 

பபொர்டவெயில் ஒர சபொந்தம வதரிந்தது. நபொன் சிலே   

வெரடைங்களுக்கு முன் ரபொணி என்றே வபண்  நபொய் 

ஒன்டறே வீட்டல் வெளர்த்லதன். எனக்கும 

நபொய்க்கும வபபொரத்தமில்டலேலயபொ என்னலவெபொ 

இரண்டு வெரடைத்துக்குள கபொரில் அடபட்டு 

அந்நபொய் இறேந்து விட்டைது.

நபொன் விலவெகபொனந்தபொ வீதியில் சபொந்தி 

நிடலேயத்தில் கண்டை நபொய்க்குப் வபயர் இரந்தது. 

வகபொடுத்து டவெத்த நபொய். பபொவெம இது 

வபயரில்லேபொத, அனபொடதயபொன வதரநபொய். இதன் 



பரமபடர, வதரநபொடயச் லசர்ந்ததபொக 

இரக்கலேபொம. ஆனபொல் தினமும அந்நபொடயக் 

கபொணுமலபபொது அது குடரக்கபொமல் என்டனப் 

பபொர்த்துத் தன் வெபொடலே ஆட்டும. ஆதனபொல் எனக்கு

அதன் லமல் பிரியம ஏற்பட்டைது. 

குப்டபத்வதபொட்டயில், கபொந்தி விலேபொசில் இரந்து 

வெந்து விழும சபொப்பபொட்டுக் கழிவுகடள நமபி 

உயிர் வெபொழும வதரநபொய் லமல் எனக்குப் 

பரிதபொபம ஏற்பட்டைது. தினமும நபொன் வெபொங்கும 

இரண்டு வெடடைகடள அதற்கு  உண்ணைக் 

வகபொடுப்லபன். இந்த வதரநபொய்க்கு ஒர வபயர் 

டவெத்தபொல் என்ன என்று லயபொசித்த லபபொது நபொன் 

வெளர்த்த ரபொணியின் வபயர் எனக்கு ஞபொபகம 

வெந்தது. வபபொரத்தமபொன வபயர். அந்தப் வபயடர 

டவெத்தபொல் என்ன?  ஒவ்வவெபொர தினமும 

வெடடைடயக் வகபொடுத்து “ரபொணி சபொப்பிடு” 

என்லபன். கபொலேப்லபபொக்கில் அதற்கு நபொன் வபயர் 



வசபொல்லிக் கூப்பிடுவெது பரியத் வதபொடைங்கி 

விட்டைதற்கு  அடடையபொளமபொக வெடடைடயக் 

கண்டைதும இரதடைடவெ குடரத்து நன்ற 

வதரிவிக்கும.

 

ஒர நபொள ரபொணி, சபொந்தி நிடலேயத்தின் லகட்டைரலக

லசபொனபொலவெபொடு நின்றேடதக் கண்லடைன. ஓலகபொ! 

வபரிய வீட்டு நபொய் லமல் ரபொணிக்குக்  கபொதலேபொ? 

“ஏய் ரபொணி நீ இங்டக என்ன வசய்கிறேபொய்? கனவு 

கபொணைபொலத. உண்டடை இடைத்துக்கு ஓடப்லபபொ” 

என்று விரட்டலனன். 

மபொதங்கள உரண்லடைபொடயது. ரபொணியின் வெயிறு 

வபரக்கத் வதபொடைங்கியடத நபொன் 

அவெதபொனித்லதன். பபொவெம ரபொணி 

ஏமபொற்றேப்பட்டுவிட்டைபொளபொ? நபொன் தினமும 



வகபொடுக்கும வெடடை அவெளுக்கும அவெள 

வெயிற்றல் வெளரம ஜீவெனுக்கும  லபபொதபொமல் 

இரக்கலேபொம. கபொந்தி விலேபொஸ் முதலேபொளியிடைம 

வசபொன்லனன். “ஐயபொ உங்கள கடடைடயக் கபொவெல் 

கபொக்கும அந்தத் வதரநபொய்க்குத் தினமும இரண்டு

லதபொடசகள, என் கணைக்கில் லபபொடுங்கள. 

வசலேடவெ நபொன் தபொரன்” என்லறேன்.

கபொந்தி விலேபொஸ் முதலேபொளிக்கு என் வசயல் 

ஆச்சரியமபொகப்பட்டைது.

ஒர நபொள ஒபீசுக்குப் லபபொக பஸ் தரிக்கும 

இடைத்துக்குப் லபபொனலபபொது ரபொணிடய ஒர 

அழகபொன குட்டலயபொடு கண்டைதும எனக்குப் 

வபரம மகிழ்ச்சி. ரபொணி தன் குட்டடய 

நக்கியபட பபொல் வகபொடுத்துக் வகபொண்டரந்தது. 

கறுப்ப நிறேக்குட்டயின் லதபொற்றேத்தபொல் 



கவெரப்பட்லடைன். வதர நபொய்க்குப் பிறேந்த 

குட்டயின் முதுகில் அலத  மயிர் வெரமப 

இரந்தது.

“அப்லபபொ இக்குட்டயின் தந்டத உயர் சபொதிடயச் 

லசர்ந்த லசபொனபொவெபொ? மிரகங்களிடடைலய சபொதிக்கு 

இடைமில்டலே லபபொலும. இந்த சபொதி, மதம, இனம, 

அதன் லவெற்றுடமயபொல் நடைக்கும வகபொடலேகள 

எல்லேபொம மனித இனத்தில் மட்டும தபொனபொ” 

என்றேது என் மனம.



எங்கதளப் பற்றி

   மணனகபதகதகஙககரளபக படககக உதவமக
கரவணகளக:

மின்பத்தகங்கடளப் படப்பதற்வகன்லறே 

டகயிலலேலய டவெத்துக் வகபொளளக்கூடய பலே 

கரவிகள தற்லபபொது சந்டதயில் வெந்துவிட்டைன. 

Kindle, Nook, Android Tablets லபபொன்றேடவெ 

இவெற்றல் வபரமபங்கு வெகிக்கின்றேன. 

இத்தடகய கரவிகளின் மதிப்ப தற்லபபொது 4000 

முதல் 6000 ரூபபொய் வெடர குடறேந்துளளன. 

எனலவெ வபரமபபொன்டமயபொன மக்கள தற்லபபொது 

இதடன வெபொங்கி வெரகின்றேனர்.



 ஆஙககணலதகதணலளகள மணனகபதகதகஙககளக:

ஆங்கிலேத்தில் லேட்சக்கணைக்கபொன மின்பத்தகங்கள

தற்லபபொது கிடடைக்கப் வபறுகின்றேன. அடவெ PDF, 

EPUB, MOBI, AZW3. லபபொன்றே வெடவெங்களில் 

இரப்பதபொல், அவெற்டறே லமற்கூறய கரவிகடளக்

வகபொண்டு நபொம படத்துவிடைலேபொம.

 தமணழணலளகள மணனகபதகதகஙககளக:

தமிழில் சமீபத்திய பத்தகங்கவளல்லேபொம நமக்கு 

மின்பத்தகங்களபொக கிடடைக்கப்வபறுவெதில்டலே. 

ProjectMadurai.com எனும குழு தமிழில் 

மின்பத்தகங்கடள வவெளியிடுவெதற்கபொன ஒர் 

உன்னத லசடவெயில் ஈடுபட்டுளளது. இந்தக் குழு

இதுவெடர வெழங்கியுளள தமிழ் மின்பத்தகங்கள 

அடனத்தும PublicDomain-ல் உளளன. ஆனபொல் 



இடவெ மிகவும படழய பத்தகங்கள.

சமீபத்திய பத்தகங்கள ஏதும இங்கு 

கிடடைக்கப்வபறுவெதில்டலே.

எனலவெ ஒர தமிழ் வெபொசகர் லமற்கூறய 

“மின்பத்தகங்கடளப் படக்க உதவும 

கரவிகடள” வெபொங்குமலபபொது, அவெரபொல் எந்த ஒர

தமிழ் பத்தகத்டதயும இலேவெசமபொகப் வபறே 

முடயபொது.

சமீபத்திய பத்தகங்கடள தமிழில் வபறுவெது 

எப்பட?

சமீபகபொலேமபொக பல்லவெறு எழுத்தபொளர்களும, 

பதிவெர்களும, சமீபத்திய நிகழ்வுகடளப் பற்றய 

விவெரங்கடளத் தமிழில் எழுதத் 



வதபொடைங்கியுளளனர். அடவெ இலேக்கியம, 

விடளயபொட்டு, கலேபொச்சபொரம, உணைவு, சினிமபொ, 

அரசியல், படகப்படைக்கடலே, வெணிகம மற்றும 

தகவெல் வதபொழில்நுட்பம லபபொன்றே பல்லவெறு 

தடலேப்பகளின் கீழ் அடமகின்றேன.

நபொம அவெற்டறேவயல்லேபொம ஒன்றேபொகச் லசர்த்து 

தமிழ் மின்பத்தகங்கடள உரவெபொக்க உளலளபொம.

அவ்வெபொறு உரவெபொக்கப்பட்டை மின்பத்தகங்கள 

Creative Commons எனும உரிமத்தின் கீழ் 

வவெளியிடைப்படும. இவ்வெபொறு வவெளியிடுவெதன் 

மூலேம அந்தப் பத்தகத்டத எழுதிய மூலே 

ஆசிரியரக்கபொன உரிடமகள சட்டைரீதியபொகப் 

பபொதுகபொக்கப்படுகின்றேன. அலத லநரத்தில் அந்த 

மின்பத்தகங்கடள யபொர் லவெண்டுமபொனபொலும, 



யபொரக்கு லவெண்டுமபொனபொலும, இலேவெசமபொக 

வெழங்கலேபொம.

எனலவெ தமிழ் படக்கும வெபொசகர்கள 

ஆயிரக்கணைக்கில் சமீபத்திய தமிழ் 

மின்பத்தகங்கடள இலேவெசமபொகலவெ வபற்றுக் 

வகபொளள முடயும. தமிழிலிரக்கும எந்த 

வெடலேப்பதிவிலிரந்து லவெண்டுமபொனபொலும 

பதிவுகடள எடுக்கலேபொமபொ?  கூடைபொது.

ஒவ்வவெபொர வெடலேப்பதிவும அதற்வகன்லறே 

ஒரசிலே அனுமதிகடளப் வபற்றரக்கும. ஒர 

வெடலேப்பதிவின் ஆசிரியர் அவெரது பதிப்பகடள 

“யபொர் லவெண்டுமபொனபொலும பயன்படுத்தலேபொம” 

என்று குறப்பிட்டரந்தபொல் மட்டுலம அதடன 

நபொம பயன்படுத்த முடயும.



அதபொவெது “Creative Commons” எனும உரிமத்தின் 

கீழ் வெரம பதிப்பகடள மட்டுலம நபொம 

பயன்படுத்த முடயும. அப்பட இல்லேபொமல் “All 

Rights Reserved” எனும உரிமத்தின் கீழ் இரக்கும 

பதிப்பகடள நமமபொல் பயன்படுத்த முடயபொது.

லவெண்டுமபொனபொல் “All Rights Reserved” என்று 

விளங்கும வெடலேப்பதிவுகடளக் 

வகபொண்டரக்கும ஆசிரியரக்கு அவெரது 

பதிப்பகடள “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் 

வவெளியிடைக்லகபொரி நபொம நமது லவெண்டுலகபொடளத் 

வதரிவிக்கலேபொம. லமலும அவெரது படடைப்பகள 

அடனத்தும அவெரடடைய வபயரின் கீலழ தபொன் 

வவெளியிடைப்படும எனும உறுதிடயயும நபொம 

அளிக்க லவெண்டும.



வபபொதுவெபொக பதுப்பது பதிவுகடள  

உரவெபொக்குலவெபொரக்கு அவெர்களது பதிவுகள  

நிடறேய வெபொசகர்கடளச் வசன்றேடடைய லவெண்டும 

என்றே எண்ணைம இரக்கும. நபொம அவெர்களது 

படடைப்பகடள எடுத்து இலேவெச 

மின்பத்தகங்களபொக வெழங்குவெதற்கு  நமக்கு

அவெர்கள அனுமதியளித்தபொல், உண்டமயபொகலவெ 

அவெர்களது படடைப்பகள வபரமபபொன்டமயபொன 

மக்கடளச் வசன்றேடடையும. வெபொசகர்களுக்கும 

நிடறேய பத்தகங்கள படப்பதற்குக் கிடடைக்கும

வெபொசகர்கள ஆசிரியர்களின் வெடலேப்பதிவு 

முகவெரிகளில் கூடை அவெர்களுடடைய 

படடைப்பகடள லதடக் கண்டுபிடத்து 

படக்கலேபொம. ஆனபொல் நபொங்கள வெபொசகர்களின் 

சிரமத்டதக் குடறேக்கும வெண்ணைம 

ஆசிரியர்களின் சிதறய வெடலேப்பதிவுகடள 



ஒன்றேபொக இடணைத்து ஒர முழு 

மின்பத்தகங்களபொக உரவெபொக்கும லவெடலேடயச் 

வசய்கிலறேபொம. லமலும அவ்வெபொறு 

உரவெபொக்கப்பட்டை பத்தகங்கடள 

“மின்பத்தகங்கடளப் படக்க உதவும கரவிகள”-

க்கு ஏற்றே வெண்ணைம வெடவெடமக்கும 

லவெடலேடயயும வசய்கிலறேபொம.

FreeTamilEbooks.com  இந்த வெடலேத்தளத்தில்தபொன் 

பின்வெரம வெடவெடமப்பில் மின்பத்தகங்கள 

கபொணைப்படும. PDF for desktop, PDF for 6” 

devices, EPUB, AZW3, ODT , இந்த 

வெடலேதளத்திலிரந்து யபொர் லவெண்டுமபொனபொலும 

மின்பத்தகங்கடள இலேவெசமபொகப் 

பதிவிறேக்கம(download) வசய்து வகபொளளலேபொம.

அவ்வெபொறு பதிவிறேக்கம(download) வசய்யப்பட்டை 



பத்தகங்கடள யபொரக்கு லவெண்டுமபொனபொலும 

இலேவெசமபொக வெழங்கலேபொம.

   இதணலக நநஙககளக பஙககளணககக
வணரமகபகணறநரககளப?

நீங்கள வசய்யலவெண்டயவதல்லேபொம தமிழில் 

எழுதப்பட்டரக்கும வெடலேப்பதிவுகளிலிரந்து 

பதிவுகடள

எடுத்து, அவெற்டறே LibreOffice/MS Office லபபொன்றே 

wordprocessor-ல் லபபொட்டு ஓர் எளிய 

மின்பத்தகமபொக மபொற்ற எங்களுக்கு அனுப்பவும.

அவ்வெளவுதபொன்!



   பமலமக சணல பஙககளணபகபகளக பணனகவரமபற:

➢ ஒரசிலே பதிவெர்கள/எழுத்தபொளர்களுக்கு 

அவெர்களது படடைப்பகடள “Creative 

Commons” உரிமத்தின்கீழ் 

வவெளியிடைக்லகபொரி மின்னஞ்சல் 

அனுப்பதல்

➢ தன்னபொர்வெலேர்களபொல் அனுப்பப்பட்டை 

மின்பத்தகங்களின் உரிடமகடளயும 

தரத்டதயும பரிலசபொதித்தல்

➢ லசபொதடனகள முடந்து அனுமதி 

வெழங்கப்பட்டை தரமபொன 

மின்பத்தகங்கடள நமது வெடலேதளத்தில் 

பதிலவெற்றேம வசய்தல்



விரப்பமுளளவெர்கள 

freetamilebooksteam@gmail.com  எனும முகவெரிக்கு 

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.

இந்தத் திட்டைத்தின் மூலேம பணைம 

சமபபொதிப்பவெர்கள யபொர்? யபொரமில்டலே.

இந்த வெடலேத்தளம முழுக்க முழுக்க 

தன்னபொர்வெலேர்களபொல் வசயல்படுகின்றே ஒர 

வெடலேத்தளம ஆகும. இதன் ஒலர லநபொக்கம 

என்னவவெனில் தமிழில் நிடறேய 

மின்பத்தகங்கடள உரவெபொக்குவெதும, அவெற்டறே 

இலேவெசமபொக பயனர்களுக்கு வெழங்குவெதுலம 

ஆகும. லமலும இவ்வெபொறு உரவெபொக்கப்பட்டை 

மின்பத்தகங்கள, ebook reader ஏற்றுக்வகபொளளும 

வெடவெடமப்பில் அடமயும.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


இத்திட்டைத்தபொல் பதிப்பகடள 
எழுதிக்வகபொடுக்கும 
ஆசிரியர்/பதிவெரக்கு என்ன

லேபொபம?

ஆசிரியர்/பதிவெர்கள இத்திட்டைத்தின் மூலேம 

எந்தவிதமபொன வதபொடகயும 

வபறேப்லபபொவெதில்டலே. ஏவனனில், அவெர்கள 

பதிதபொக இதற்வகன்று எந்தஒர பதிடவெயும  

எழுதித்தரப்லபபொவெதில்டலே.

ஏற்கனலவெ அவெர்கள எழுதி வவெளியிட்டரக்கும 

பதிவுகடள எடுத்துத்தபொன் நபொம மின்பத்தகமபொக 

வவெளியிடைப்லபபொகிலறேபொம. அதபொவெது 

அவெரவெர்களின் வெடலேதளத்தில் இந்தப் பதிவுகள 



அடனத்தும இலேவெசமபொகலவெ 

கிடடைக்கப்வபற்றேபொலும, அவெற்டறேவயல்லேபொம 

ஒன்றேபொகத் வதபொகுத்து ebook reader லபபொன்றே 

கரவிகளில் படக்கும விதத்தில் மபொற்றத் தரம 

லவெடலேடய இந்தத் திட்டைம வசய்கிறேது. 

தற்லபபொது மக்கள வபரிய அளவில் tablets மற்றும 

ebook readers லபபொன்றே கரவிகடள நபொடச் 

வசல்வெதபொல் அவெர்கடள வநரங்குவெதற்கு இது 

ஒர நல்லே வெபொய்ப்பபொக அடமயும. 

நகல் எடுப்படத அனுமதிக்கும வெடலேதளங்கள 

ஏலதனும தமிழில் உளளதபொ? உளளது.



பினவரும தைமிழில் உளள வதலேதைளங்கள நகல் 
எடப்பதிதன அனுமதிககினறன.

1. www.vinavu.com

2. www.badriseshadri.in

3. http://maattru.com

4. kaniyam.com

5. blog.ravidreams.net

and more - http://freetamilebooks.com/cc-blogs/ 

   எவகவபற ஒரக எழதகதபளரணடமக Creative 
Commons    உரணமதகதணனக கநழக அவரத

  பரடபகபகரள பவளணயணடமபறகறவத?

இதற்கு பின்வெரமபொறு ஒர மின்னஞ்சடலே 

அனுப்ப லவெண்டும.

http://freetamilebooks.com/cc-blogs/


<துவெக்கம>

உங்களது வெடலேத்தளம அரடம 

[வெடலேதளத்தின் வபயர்].

தற்லபபொது படப்பதற்கு உபலயபொகப்படும 

கரவிகளபொக Mobiles மற்றும பல்லவெறு 

டகயிரப்பக் கரவிகளின் எண்ணிக்டக 

அதிகரித்து வெந்துளளது. இந்நிடலேயில் நபொங்கள 

http://www.FreeTamilEbooks.com எனும 

வெடலேதளத்தில், பல்லவெறு தமிழ் 

மின்பத்தகங்கடள வவெவ்லவெறு துடறேகளின் கீழ் 

லசகரிப்பதற்கபொன ஒர பதிய திட்டைத்தில் 

ஈடுபட்டுளலளபொம.

இங்கு லசகரிக்கப்படும மின்பத்தகங்கள 

பல்லவெறு கணிணிக் கரவிகளபொன Desktop,ebook 

http://www.FreeTamilEbooks.com/


readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, 

iOS லபபொன்றேவெற்றல் படக்கும வெண்ணைம 

அடமயும. அதபொவெது இத்தடகய கரவிகள support

வசய்யும odt, pdf, ebub, azw லபபொன்றே 

வெடவெடமப்பில் பத்தகங்கள அடமயும. 

இதற்கபொக நபொங்கள உங்களது 

வெடலேதளத்திலிரந்து பதிவுகடள

வபறே விரமபகிலறேபொம. இதன் மூலேம உங்களது 

பதிவுகள

உலேகளவில் இரக்கும வெபொசகர்களின் கரவிகடள

லநரடயபொகச் வசன்றேடடையும.

எனலவெ உங்களது வெடலேதளத்திலிரந்து 

பதிவுகடள  பிரதிவயடுப்பதற்கும அவெற்டறே 

மின்பத்தகங்களபொக மபொற்றுவெதற்கும உங்களது 

அனுமதிடய லவெண்டுகிலறேபொம. இவ்வெபொறு 

உரவெபொக்கப்பட்டை மின்பத்தகங்களில் 



கண்டப்பபொக ஆசிரியரபொக உங்களின் வபயரம 

மற்றும உங்களது வெடலேதள முகவெரியும 

இடைமவபறும. லமலும இடவெ “Creative 

Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்டுமதபொன் 

வவெளியிடைப்படும எனும உறுதிடயயும 

அளிக்கிலறேபொம.

http://creativecommons.org/licenses/ 

   நநஙககளக எஙககரள பணனகவரமக
  மகவரணகளணலக பதபடரகப பகபளகளலபமக.

e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com 
 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G +: 
https://plus.google.com/communities/1088177604921779
70948 

நன்ற.

https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/


உங்கள பதடப்பகதள 
தவளியிடலேவாலம

உங்கள படடைப்பகடள மின்னூலேபொக இங்கு 

வவெளியிடைலேபொம.

1. எங்கள திட்டைம பற்ற – 

http://freetamilebooks.com/about-the-project/  தமிழில் 

கபொவணைபொளி . 

2.  படடைப்பகடள யபொவெரம பகிரம உரிடம 

தரம கிரிலயட்டவ் கபொமன்ஸ் உரிமம பற்ற –

http://freetamilebooks.com/about-the-project/


கிரிலயட்டவ் கபொமன்ஸ் உரிடம – ஒர அறமுகம

http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-

12/13/creative-commons-101 

https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-

licenses 

உங்கள விரப்பபொன கிரிலயட்டவ் கபொமன்ஸ் 

உரிமத்டத இங்லக லதர்ந்வதடுக்கலேபொம.

http://creativecommons.org/choose/ 

3.

லமற்கண்டைவெற்டறே பபொர்த்த / படத்த பின், உங்கள 

படடைப்பகடள மின்னூலேபொக மபொற்றே

பின்வெரம தகவெல்கடள எங்களுக்கு 

அனுப்பவும.

http://creativecommons.org/choose/
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101


    நூலின் வபயர்

    நூல் அறமுக உடர

    நூல் ஆசிரியர் அறமுக உடர

    உங்கள விரப்பபொன கிரிலயட்டவ் கபொமன்ஸ் 

உரிமம

    நூல் – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc 

வெடவெங்களில்.  அல்லேது வெடலேப்பதிவு / 

இடணைய தளங்களில் உளள கட்டுடரகளில் 

வதபொடுப்பகள (url)

இவெற்டறே freetamilebooksteam@gmail.com  க்கு 

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும.

விடரவில் மின்னூல் உரவெபொக்கி 

வவெளியிடுலவெபொம.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


   நநஙககளமக மணனகனலக உரவபகககணட
உதவலபமக

மின்னூல் எப்பட உரவெபொக்குகிலறேபொம?  –

தமிழில் கபொவணைபொளி,

offline method  – 

https://youtu.be/0CGGtgoiH-0 

         press  book  online  method  - 

https://youtu.be/bXNBwGUDhRs 

A4 PDF, 6 inch PDF லகபொப்பகடள  Microsoft word 

இலலேலய உரவெபொக்க – 

http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-

microsoft-word/ 

http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/
http://freetamilebooks.com/create-pdf-files-using-microsoft-word/
https://youtu.be/bXNBwGUDhRs
https://youtu.be/0CGGtgoiH-0


எங்கள மின்னஞ்சல் குழுவில் இடணைந்து 

உதவெலேபொம.

https://groups.google.com/forum/#!

forum/freetamilebooksforum 

நன்ற !

https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooksforum
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